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Como Orgão Judiciário
CONVOCAÇÃO
O Ministro Sydney Sanches, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Processo de impeachment, e o Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, tendo sido observado o dispostoo
no art. 53 da Lei n' 1.079/50, convocam sessãô do Senado Federal a realizar-se às 14 horas e 45 minutos
do dia 2 de dezembro de 1992, no Plenário do Senado Federal, destinada à apreciação do Parecer apresentado
pela Comissão Especial do impeachment, criada nos termos do art. 58, § 1•, da Constituição Federal,
art. 44, 2• parte, da Lei n' 1.079/50, e 380, -b, -dó Regimento Interno do Senado Federal, que julgou
procedentes acusações contra o Presidente da República, Fernando Affonso Collor de Mello, por crimes
de responsabilidade. Brasília, Distrito Federal, 1' de dezembro de 1992. -Ministro Sydney Sanches, Presidente do Supremo Tribunal Federal e do processo de impeachment- Senador Mauro Benevides, Presidente
do Senado Federal.

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 LEGJSLATIVON• 88, DE 1992
Aprova o texto do Protocolo para a Solução de Controvérsias, celebrando entre a República Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai e a República Orientai do Uruguai em
Brasfiia, em 17 de dezembro de 1991.
'
O Congresso Nacioi1al decreta: - .
·
_
Art. 1~' 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 ã apreciaÇâó do Congres.so Nacional quaisquer atos que possam resultar em
revisão do referido... Protocolo, bem como quaisquer ajUstes complementares que, _nos termo~ do art_. 49, inciso I,
da Constituição Federal, acarretem encargos ou comptorriiSsos gravosos ao património nacional.
Art. 2~' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Sénado Federal, 19 de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benevides;- Presidente.o

_
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PROTOCOLO DE llJl:ASÍLIA
PARA A SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIASA República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uru_
guai, doravante denominados "estados Partes";
Em cumprimento ao disposto no Artigo 39 e· riO Anexo
III do Tratado de Assuçao, firmado em 26 de março de 1991,
em virtude do qual os Estados Partes se comprometeram ~
adotar um Sistema de Solução de Controvérsias que vigorará
durante o período de transição;
Reconhecendo a importância de dispor de um instru~
mento eficaz para assegurar o cumprimento do mencionado
Tratado e das disposições que dele derivem;
Convencidos de que o Sistema de Solução de ControvérsiaS COntido no presente Protocolo contribuirá para o forta~
lecimento das relações entre as Partes com base na justiça
e na eqüidade.
Corivieram no seguinte: CAPITULO!
Âmbito de Aplicação
ARTIGO 1
As controvérsias que surgirem éntre os Es~ad_9s Partes
sobre a interpretação, a aplicação õu cr não ·cumprlmenro das
disposições contidas no Tratado de Assunção, dos acordos
celebrados no âmbito do mesmo, bem como das decisões do
Consellio do Mercado Comum e das Resoluções do Grupo
Mercado Comum, serão submetidas aos procedimentos de solução estabelecidos no presente Protocolo.
CAPÍTULO II
Negociações Diretas
ARTIG02
Os Estados partes numa controvérsia procurarão -res-ol~
vê-la, antes de tudo, mediante negociações diretas.
ARTIG03
1. Os Estados partes numa controvérsia informarão o
Grup<;t Mercado Comum, por intermédiO da Secretaria: Administrativa, sobre as gestões que se realizarem durahte as negociações e os resultados das mesmas.
2. As negociações diretas não poderão_, _sal v()- aCordo
entre as partes, exceder um prazo de 15 (quinze) dias, a partir
da data em que um dos Estados Partes levantar ã controvérsia.

Tiragem 1.200 exemplares

CAPÍTULO III
IntervelÍÇão do· Grupo Mercado Comum
ARTIG04
1. Se mediante negociações diretas não se alcançar um
acordo ou se a controvérsia for solucionada apenas parcialmente, qualquer dos Estados partes na controvérsia poderá
submetê-:la à consideração _do Grupo Mercado Comum.
_ 2. O Grupo Mercado Comum avaliará a situação, dando
oportunidade às partes na controvérsia para que exponham
suas respectivas posições e requerendo, quando considere ne~
cessário, o assessoramento de_ especialistas selecionados da
lista referida no artigo 30 do presente Protocolo.
3-.- As despesas relativas a esse assessoramento serão
Custeadas em montantes iguais pelos Estados partes na controvérsia ou na proporção que o Grupo Mercado Comum determinar.
ARTI(}OS.
-- Ao término deste procedimento, o Grupo Mercado Co·
muro formulará recomendações aos Estados partes na controvérsia, visando~ solução~_?_.?i!~r~'!99_·_
__ ----~~--ARTIG06
- _ O procedímeniõ descrito nO pr~sente capítulo não poderá
esterider-se por um prazo superior a 30 (trinta) dias. a partir
da data em que foi submetida a controvérsia à consideração
do_ Grupo Mercado Coll!um.
CAPÍTULO !V
Procedimento Arbitral
ARTIGO?
1. Quando não tfver sido possível solucionar a controvérsia mediante a aplica-ção dos procedimentos referidos nos
CapítuJ_os II e III, qualquer dos Estaifos -partes- na controvérsia
poderá comunidar à Secretaria Administrativa sua intenção
de recorrer ao procedimento arbitral que se estabelece no
presente Protocolo._
_
_~
-- 2. A 'Se"cretaiia Administrativa levará; de imediato·, o
'Comunicado ao conhecimento do outro ou dos outros Estados
envolvidos na_ controvérsia e ao GrupO Mercado Comum e
se encarregará da tramitação do procedimento.
ARTIGOS
Os Estados Partes declaram que reconhecem como obri~
gat6ria, ipso facto e sem necessidade _de acordo especial. a
o

o
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jurisdiçãO~do Tribunal Arbitral que em cad;-~So se constitua

para conhecer e resolver todas as controvérsias a que se refere

o presente Protocolo.
ARTIG09
1. O procedimento arbitral tramitará ante um -Tribunal
ad hoc composto de 3 (três) árbitros pertencentes à lista referida no artigo 10.
__
__-_
2. Os árbitroS serão desi_gnados da seguinte maneira:
i) cada Estadq. p~rte·.nà controvérsia designar 1 (um)
árbitro. O terceiro árbitro, que rião poderá ser nacional dos
EstadoS partes na controvérsia, ser~r d€:-signai::Jo de comUm
acordo por· eles .e· presidirá ó Tribunal· Arbitral. Os· árbitros
deverão ser nomeàdos no período de 15 (quinze) dias, a partir
da data em que a Secretaria Administr3tíva tiver comunicado
aos demais Estados partes na controvérsia e interiÇão de um
deles de recorrer à arbitragem;
ii) cada Estado parte na controvérsia nomeará, ainda,
um árbitro suplente, que reúna os mesmos requisitos, para
substituir o árbitro 1ífular em caso de incapacidade ou excusa
deste para formal:' o Tribunal Arbitral, seja no mOmento de
sua instalação ou no curso-tio procedimento.
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e de apresentar s.u~s provas e argumentos, e também assegurarão que- os processos se realizem de forma expedita.
ARTIGO 16
Os Estados Partes na controvérsia informarão o Tribunal
Arbitral sobre as instâncias cumpridas anteriormente ao procedimento arbitral e farão uma breve exposição dos fundamentos
de fato ou de direito de suas respectivas posições.
ARTIGO 17
Os Estados Partes na controvérsia designarão seus representantes ante o Tribunal A_!bitr"!:l e poderão ainda designar
assessores para a defesa de seus direitos.

. ARTIGO 18
O Tribunal Arbitral poderá, por solicitação da parte
interessada e na medida em que existam pressunções fundadas
de que a manutenção da situação ~enha_ a oç:asionar d~no$
graves e irreparáveiS uma das _partes,_ditar as Jiledidas p_royisionais que considere apropriacfas. segundo ã.s circunstâncias
_e nas condições que o próprio Tribunal estabelecer, para prevenir tais danos.
2. As partes na controvérsia cumprirão, imediatamente
ARTIGO 10
ou no prazo que o Tribunal Arbitral determinar, qualquer
medida provisional. até que se dite o laudo a que se refere
Cada Estado Parte designará 10 (dez) árbitros que integrarão uma lista que ficará i'egistiada na-Secretaria Adminiso Artigo 20.
trativa. A lista, bem como suas sucessivas modificações, será
ARTIGO 19
comunicada aos Estados Partes.
1. O Tribunal Arbitral decidirá a controvérsia com_base
ARTIGO lrnas disposições do Tratado de Assunção, nos acordos celebrados no_âmbito do mesmo, nas decisões do Conselho do MerSe um dos Estados partes na controvérsia não tív~r nocado Comum, rias Resoluções do Grupo MercadO Comum,
meado seu árbitro no perfodo indicado no Artigo 9, este será
bem como nos princípios e disposições de direito internacional
designado pela Secretaria Administrativa dentre os árbitros
.desse Estado, segundo a ordem estabelecida na lista respec- _ ~plicáveis na matéria .
tiva.
2. A presente disposição não restringe a faculdade do
Tribunal Arbitral de decidir uma controvérsia ex aefuoet bono,
ARTIGO 12
se as partes assim o convierem.
Se não houver acordo entre os Estados Partes na controARTIGO 20
vérsia para escolher o terceiro árbitro no prazo estabelecido
1. O Tribunal arbitral se pronunciará por eScrito num.
no Artigo 9, a Secretaria Administràtiva, a pedido de qualquer
prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por um prazo máxirito
deles, procederá a sua designação por sorteio âe uma lista
de 30 (trinta) dias, a partir da designação dese11 Presidente.
de 16 (dezesseis) árbitros elaborada pelo Grupo Mercado Co2. O laudo do Tribunal Arbitral será adotado por maiomum.
2. A referida lista, que também ficará registrada na Se- - ria, fundamentado e firmado pelo Presidente e pelos demais
árbitros. Os membros do Tribunal Arbitral não poderão funcretaria Administrativa~ estai"áíritegrad~ em. partes igl}ais por
damentar votos dissidentes e deverão manter a votação confinacionais dos Estados Partes e por nacionais de te!ceiros paídencial.
ses~
ARTIGO 13
Os árbitros que integram as listas a que fãzem feferência
os arts. 10 e 12 deverão ser juristas de reconheçida competência nas matérias Que possam ser objeto de controvérsia.
ARTIGO 14
Se dois ou mais Estados Partes sustentarem a mesma
posição na controvérsia, unificarão sua representação ante
o Tribunal Arbitral e designarão um árbitro de comum acordo
ll<;> prazo estabelecido no art. 9.2.i).
·
AR:YIGO 15
O Tribunal Arbitral fixará em cada caso sua---sede em
algum dos Estados partes e adotará suas próprias regras de
procedimento. Tais regras garantirão que cada uma das partes
na controvérsia tenha plena oportunidade de ser escutada

-1.

a

ARTIGO 21
1. Os laudos do Tribunal Arbitral são inapeláveis, obriM
gatórios para os estados partes na controvérsia a partir do
recebimento de respectiva notificação e terão relativamente
a eles força de coisa julgada.
2. __ Q_s jaU.dos deverão ser cumpridos em um prazo de
15 (quinze) dias, a menos que o Tribunal Arbitral fixe outro
prazo.

ARTIG022
1. Qualquer dos Estados partes na controvérsia poderá,
dentro de 15 (quinze) dias da notificação do laudo, solicitar
Um esclarecime~to do mesmo ou uma interpretação sobre
a forma com que deverá cumprir-se.
2. O Tribunal Arbitral disto se desincumbirá nos 15
(quinze)_ dias subseqüentes. _
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3. Se o Tribunal Arbitral considerar que as circunstân~
cías o exigirem, poderá suspender o cumprimento do laudo
até que decida sobre a solicitação apresentada.

Dezembro qe 1992

ARTIG029

1. Recebida a reclamação, o Grupo Mercado Comum,
na primeira reunião subseqüente ao seu recebimento, avaliará
os fundamentos sobre os quais se baseou sua admissão pela
ARTIG023
Seção Nacional. Se concluir que não estão reunidos os requiSe um Estado Parte não cumPri C O' l'audo do Tríbunal
sitos necessários para dar-lhe curso, recusará a reclamação
Arbitral, no prazo de 30 (trinta) dias, os outros Estados partes
sem mais exame.
na controvérsia·Poderão adotar medidas compensatórias temR
2. Se-o Grupo Mercado Comum não rejeitar a reclarria_porárias, tais CÇ)·mo a suspensao·-de concessões ou outras equiw -- ção, procederá de imediato à convocação de um grupo de
valentes, visando a obter seu cumprimento.
especialistas que deverá emitir um p3.recer sobre sua procedência no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a partir
ARTIG024
___dª_sua designação_,_ ~ _ __
_
__
_
1. Cada EstadO parte na coOirovérsia custeará as despe~
.. 3. Nesse prazo, o grupo de especialistas dará oportusas ocasionadas pela atividade do árbitro por ele nomeado.
nidade ao particular reclamante ao Estado _contra o qual se
2. O Presidente do Tribunal Arbitral receberá uma comw
efetuou a reclamação de serem escutados e de apresentarem
pensação pecuniária, a qual, juntamente com as demais despeseus argumentos.
sas do Tribunal Arbitral, serão custeadas em montantes iguais
ARTIGO 30
pelos Estados partes na controvérsia, a menos que o Tribunal
decida distribuí-los em proporção distinta.
1. O grupo de especialistas a que faz referência o Artigo
.29 será composto de 3 (três) membros designados pelo Grupo
CAPÍTULO V
Mercado Comum ou, na falta de acordo sobre um ou mais
especialistas, estes serão eleitos dentre.os integrantes de uma
Reclamações de Particulares
lista de vinte e quatro (24) es(>e-dalistas por votação que os
ARTIG025
-- - Estados Partes realizarão. A Secretaria Administrativa comuO procedimento estabelecido no presente capítulo apli- nicará- ao Grupo Mercado Comum o nome do especialista
ou dos especialistas que tiverem recebido o maior número
car-se-á às reclamações efetuadas por particulare~ (pessoas
de votos. Neste último caso, e salvo se o Grupo Mercado
físicas ou jurfdicas) em razão da sanção ou aplicação, por
Comum decidir de outra maneira, um dos especialistas desigqualquer dos Estados Partes, de medidas legais ou adminisnados não poderá ser nacional do Estado contra o qual foi
trativas· de efeito restrítivo, discriminatórias ou de concorformulada a reclamação, nem do Estado no qual o particular
rência desleal, em violação do Tratado de Assunção, dos acorformalizou sua reclamação, nos termos do Artigo 26. dos celebrados no âmbito do mesmo, das decisões do Conselho
2. COin o fim de constituir a lista doS especialistaS, cada
do Mercado Comum ou das Resoluções do Grupo Mercado
um dos Estados Partes designará 6 (se-is) pessoaS de re_conheComum.
cida competência nas questões que possam ser ohjeto de co-nARTIGO 26
trovérsia. Esta lista ficará registrada na Secretaria Administrativa.
1. Os particulares afctados formalizarão as reclamações

ante a Seção Nacional do Grupo Mercado Comum do Estado
Parte onde tenham sua residência habitual ou a sede de seus
negócios.
-2. Os particulares devierão fornecer dcnlentOsque permitam à refCrida Seçãu Nacional determinar a veracidade da
violação e a existéncia Ou ameaça de um prejuízo.

ARTIG027
A·menos que a reclamação se refira a uma questão que
tenha motivado o início de um _pr9cedimento de Solução de
Controvérsias consoante os Caplfuios II, III e IV deste Protocolo, a Seção Nacional do Grupo Mercado Comum que tenha
admitido a reclamação confófme o Artigo 26 d9 presente
capítulo poderá, em consulta com o particular afetado.
a) Entabular contatos diretos com a Seção Nacional do
Grupo Mercado Comum do Estado Parte a que se atribui
a violação -a fim de buscar, mediante consultas, unia solução
imediata à questão levantada; ou
b) Elev":r a reclamação sem mais exame ao grupo Mercado Comum.
Se a questão não tiver Sido resa:lvid.a no prazo de 15
(quinze) dias a partir da comunicação da r~clamaç:ão conforme
o previsto no Artigo 27 a). a scção Nac~ional_ que efetuou
a comunicação poderá, por solicitação dO-partiê:ulâr afetado,
levá-la sem mais exame ao Grupo Mercado Comum.

ARTIG031
As despesas deriv~das da atuação d_o grupo d~ especia-listas serão custeadas na proporção que determinai o Grupo
Mercado Comum ou, na falta de acordo, em montantes iguais
pelas partes diretamente en.volvidas.
ARTIGO 32
O grupo de especialistas elevará seu parecer aO "Grupo
Mercado Comum. Se nesse parecer se veriffcar a ·procedê i-teia
da reclamação formula9~a ~O!l!.ra_JJmEstado Rarte, qualquer
outro Estado Parte poderá requerer-lhe a adoção de medidas
corretivas ou a anulação das medidas questionadas. Se seu
-requerimento não prosperar num prazo de quinze (15) dias,
o Estado Parte que o efetuou poderá recorrer diretamente
ao procedimento arbitral, nas condições estabelecidas no Capítulo IV do presente Protocolo.
CAPÍTULO VI
Disposições Finais

ARTIG033
O_ presente Protocolo, parte integrante do Tratado de
Assunção, entrará em vigor uriiã- Vez" que os quatro Estados
-partes tiverem depositado os respectivos instrumentos de ratificação. Tais -instrumentos serãq depositados junto ao Governo da República do Paiaguai que comuniCará a data de
-depósito aos Governos dos demais Estados partes.
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ARTIG034
O presente Protocolo permanecerá vigente atê ·que éhtre
em vigor o Sistema Permanente de Soh,J.ção de ControVérsias
para o Mercado Comum a que se refere o número 3 do Anexo
III do Tratado de Assunção,
ARTIGO 35
A adesão por parte de um Estado ao Tratado .d_e Assunção
implicará ipsõ jure c adesão ao presente Protocolo.
ARTIG036
S~rão idiomas oficiaiS em to9,os· os procedimentos pre-vistos no presente Protocolo o português e o espanhol, segundo resultar aplicável.
Feito na cidade de Brasília- ·aosdczesscte dias do més
de dezembro do ano de mil novec_entos e noventa e um, em
um origiiial, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos
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textos igualmente autênticos. O Governo da República do

Paraguai será o _depositário do presente Protocolo e enviará
cópia devidamente autenticada do mes_mo aos Governos dos
demais Estados Par::tes.
Pelo Governo ·da_ República Argentina. - Carlos Saul
Menem - GUIDO DI TELLA.
Pelo Governo· da R.e-f)libiica Federativa do BrasiL FERNANDO COLLOR - Francisco Rezek
Pelo Governo da República do Paraguai. '- ANDRES
RODRIGUES --Alexis ,Frutos Vaesken.
Pelo GovernO da RepUblica Oriental do Uruguai. ~
LUIZ ALBERTO LAÇALLE HERRERA - Hector Gros Espiell.
Es copia fiel dei original que obra en el departamento
de tratados dei Ministerio de relaciones exteriores.

SENADO FEDERAL
-SUMÁRIO
I - ATA DA 263' SESSÃO, em I • de dezembro de

1992
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
- N<' 376192 (n'770/92, na origem), pela qual o Senhor
Presidente da República comunica sua ausência do País
nos dias 30 de novembro a 3 de dezembro do corrente
ano.
1.2.2- Comunicação da Presidência
Aprovação pela Comissão Diretora~ no dia 24 de novembro último, do Requerimento no 801, de 1992.
1.2.3- Expediente recebido
Da Frente Parlamentar Municipalista e da Associação
Brasileira de Municípios, Solicitando medida preventiva
referente à queda do Fundo de Participã:Çâo dos Municípios
condicionada à população estimada pelo Ceilso de 1991.
1.2.4- Requerimentos
- N• 861/92, de autoria do Senador Be!IQ Parga, solicitando a transcrição nos Anais do $(;!nado, do editorial,
do Jornal do Brasil, publicado no dia 1" de dezembro de
1992, intitulado: O Governo dos Porquês.
- N'-' 862/92, de autoria do Senador Marco Maciel,
solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, do editorial
do jornal O Globo, de 26 de novembro de 1992, sob o
título Desafio de gerações.
1.2.5- Apreciação de matérias.
Requerimentos n·" 857, 858 e 859, de 1992, lidos em
sessão anterior. Aprovados.
1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Homenagem pósÚ.1ma ao ex-Miilistro Leitão de Abreu. Transcrição,
nos anais do_ Senado, do artigo publicado no Jornal de
Brasília, do dia 15-11-92 intitulado Só Amigos no Enterro
de Leitão.

SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Ponderações acerca das possíveis prioridades da Administração do
Governo de transição do Sr. Itamar Franco e da necessidade de planejamento plurianual desta mesma administração, levando:-se em conta as limitações decorrentes da
grave crise sócio-económica em: ctifso da própria interinidade do governo.
SENADOR NELSON CARNEIRO-Agradecimentos à solidariedade recebida durante a sua convalescência
no Rio de Janeiro. Dia Mundial da Luta contra a Aids.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Boasvindas ao Senador Nelson CarnefrO;-que retorna ã._oS trabalhos da Casa, após breve afastamento por motivo de saúde.
TranS:curSó~-hoje, do Dia Mundial da Luta contra a Aids.
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Observações sobre a suspeição de Senadores no processo do
impeachment argüída pela defesa do Presidente afastado
Fernando Collor.
1.2. 7 - Comunicação
Do Senador Esperidião Amin, que se ausentará dos
trabalhos da Casa, no período de 30-11 a 14-12-92; para
desempenhar missão no exterior.
1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Resolução n~ 88, de 1992, que- autoriza
a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Parai-tá, a
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 naquela municipalidade. Aprovado. À
Comissão Diretora para a reP,ação final.
- Redação final do Projeto n' 88/92. Aprovada. À
promulgação.
Projeto de Resolução n" 89, de 1992, que autoriza
a Prefeitura Municipal de IbiripOrã. Estado do Paraná,
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a contratar operação de crédito, com· o Banco do Estado
do Paraná - BANESTADO, dentro do Programa Estadual

de Desenvolvtmento Urbano- PEDU, no valor de dois
bilhões de cruzeiros. Aprovado. À Çomissão Diretora para
a redação final.
- Redação final do- PrOjeto de Resolução nç. 89/92.
Aprovada. À promulgação.
Projet.o de Resolução n;. 68, de 199~. de, irpçíatíva
da Comissão Diretóra, que altera o Regulamerit'o Administrativo dp· Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria
de Assistência Médica e SociaL Retirado da pauta.
Projeto de Lei da Câmara n' !I, de 1992-Complementar (n9 68/89-Complementar, na Casa de órigein) -de
iniciativa do MinistériO Público da União, que dispõe sobre
a organização, as -atribuições e o estatuto do Ministério
Público da União. Retirado da pauta.
Projeto de Decreto Legislativo n9 50, de 1992, de auto~
ria do Senador Esperidião Amin, que susta os atas normativos do Poder Executivo que estabeleceram atualização
monetária nos financiani.entos rurais outle depósitos bancá~
rios não remunerados. ExtiitÇãO- da Urgência nos termos
do Requerimento n~ 863/92, tendo usado da palavra o Sr.
Esperidião Amin.
Projeto de Resolução n 9 72, de 1992, que autori~a
.
a Prefeitura Municipal de Lages, Santa Catarina, a realizar
operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina S/A- BADESC, no valor
de três bilhões, setecentos e cinqüenta e oíto milhOeS, 6ent-o
e vinte e seis mil, setecentos e cinqUenta cruzeirOS, 3:t"Ualizados pela Unidade Fiscal de Referência - UFIR, destinado à pavimentação da A vcnida Belisário Ramos, naquele
município. Aprovado. À comlssão Diretora para a redação
final.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 72/92.
Aprovada. À promulgação
Projeto de Resolução n\' 73, de 1992, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Floraí-PR, a contratar operação
d~ cr~_dit_o_çom_o_ Banco do Estado do Paraná- BANES~
TADO, pelo Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU, no valor de cento e cihqüenta e nove
milhões e quinhentos mil cruzeiros. Aprovado. À ÇOrnissão
Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 73/92.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução na 74, de 1992, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Argos- MG. a -contratar operação de crédito no valor equivalente a Cr$295.50!\.889 BTNI
TRD junto ao Banco do Desenvolvimento de Minas Ge-:
rais, destinados a aplicação, em obras de infra-estrutura
no Município. Aprovado. A Comissão Diretora para a
redação fmal.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 74/92.
Aprovada, À promulgação~
Projeto de Resolução no 75, de 1992, gue autoriza
a Prefeitura Municipal de Dona Emma, Estado de Santa
Catarina, a contratar operação de crédito junto ao Banco
de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A BADESC, no valor de cento e quarenta e sete milhões,
duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros, no âmbito do
PROURB, para a realização de obras de iufra-estrutura
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naquela municipalidade. Aprovado A Comissão Diretora
para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 75/92.
Aprovada. À proffiulgação.
Projeto de Resolução n 9 76, de 1992, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Alto Alegre -RS, a contratar
operação de crédito no valor de cento e oitenta milhões,
quatrocentos e doze mil e vinte_ e um cruzeiros e_ .nove
centaVos, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado
do Rio Grande do Sul S/A - BADESUL, destinados à
execução dÇ? Programa Integrado de Melhoria Social.
Aprovado. A Comissão diretora para a- redação final.
·
- Redação final do Projeto de Resolução n' 76/92.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resqlução no;> 77, _de 1992, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Medianeira, no Paraná, a realizar
operação de crédito junto ao- Banco do E$tadc;> do Paraná
SIA- BANESTADO, no valor de dois bilhões de cruzeiros, destinados à implantação de obras de infra-estrutura
naquela município. Aprovado. À Comissão Diretora para
a red3ç-ão final.
- Redação final do Projeto de Resolução n9 77/92.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n~ 78, de 1992, que autoriza
a Prefeitura Municipal de São Miguel do lguaçu - PR,
a realizar operação de crédito junto ao_ Ban_co do Estado
do Paraná S/A- BANESTAUO, no valor de dois bilhões
e cem milhões de cruzeiros, destinados à implantação de
obras de infra-estrutura. Aprovado. A Comissão Diretora
para redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução no 78/92.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n? 79, de 1992, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Rolân.Pia, no Paraná, a realizar
operação de -crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
- SIA- BANESTADO, no valor de até oitocentos e
cinqüenta e dois milhões de cruzeiros,_destinados à implantação de obras de_ infra-estrutura oaquela municipalidade.
APfOV3dõ:-A-comissão Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 79/92.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n9 80, de 1992, que autoriza
a Prefeitura Municpal de Londrina- PR, a contratar operação de crédito junto ao Banco do
Estado do Paraná S/A - BANESTADO, no valor total
de dezessete bilhões de cruzeiros. Aprovado. À Comissão
Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n? 80/92.
Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n? 81, _de 1992, que autoriza
a Prefeitura de Leoberto Leal-SC, a contratar operação
de crédito interno, junto ao Banco de Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina S/A - BADESC, no valor
total de trezentos e quarenta e _quatro milhões, seisCentos
e setenta mil cruzeiros, atualizados ,pela Unidade Fiscal
de Referência - UFIR. Aprovado. A Comissão Diretora
para a redação 'final.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 81/92.
Aprovada. À promulgação.
_Projeto Pe Resolução no 82, de 1992, que autoriz~
a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa- PR, a contratar
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operação de crédito junto ao Banco do Estado do Par&ná
S/A, no valor de quinze bilhões de cruzeiros, dentro do
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano. Apro~
vado. À Comiss_ão Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 82192,
Aprovada. À promulgação. '
Projeto de Resolução n" 83, de l992, que autoriza·
a Prefeitura Municipal de Gu~m~r~nia i- MG. a contratar
operação de crédito junto ao BiincO_d_e_D_e_se_nYólvimento

de Minas Gerais -S/ A - BDMG, no valor de trezentos
milhões de cruzeiros. Aprovado. À Corriissão Diretora -para
a redação final.
·
- Red~ção fmal do Projeto de Resolução n' 83/92.
Aprovada. A promulgação.
· Projeto de Resolução n' 84, de.1992, que autoriza
a Prefeitura MuniCipal de Guapirama - PR, a ·contratar
operação de crédito junto ·ao Banco do Estado do Paraná
SI A, no valor de duzentos e setenta e oito mil11ões de
cruzeiros. Aprovado. A Comissão Diretora para a redação·
final.
- Re~ção final do Projeto de Resolução_ n• 84192.
Aprovada. A promulgação.
Projeto de Resolução ns> 85, de 1992, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Campo Larg.o- PR, a contratar
operação de crédito junto ao Banco dq Estado do Paraná
-SI A, BANESTADO, no valOr de seis bilhões de cruzeiros. Aprovado. A Comissão Diretora para a redação -final:
- Red~ção final do Projeto de Resolução n' 85/92.
Aprovada. A promulgação.
Projeto de Resolução u• 86, de 1992, que autoriza
a Prefeitura Municipã.l de São Martinho~ RS, a contratar
operação de crédito juntO ao Banco de Desenv_olviro_e_nto
do Estado do Rio Grande do Sul - BADESUL, no valor
de quinhentos e _quatro milhões, trinta e três mil, cento
e setenta e três cruzeiros e setenta e sete centavos, dentro
do Programa Integrando de Melhoria Social - PIMES,
para execução de projeto de infra-estrutura urbana e desenvolvim~nto institucional, naquela municipalidade. Aprovado. A Comissão Diretora para a redação final.
- Red~ção final do Projeto de Resolução n• 86192.
Aprovada. A promulgação.
Projeto de Resolução no 87, de 1992, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Campo Mourão:- PR, a contra·
tar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná- BANESTADO, com recursos do Fundo Estadual
de Desenvolvimento Urbano- FDU~ no valor de quatro
bilhões de cruzeiros, destinados a obras de infra-estrutura
naquela municipalidade. Aprovado. A Comissão Dii"etora
para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n' 87192.
Aprovada. À promulgação.
__ _
Ofício S/22, de 1992, através do qual o Governo do
Estado de Minas Gerais solicita autorização pata contratar
operação de crédito junto a Companhia Vale do Rio Doce
- CVRD, no valor de doze bilhões de cruzeiros, desti·
nados à conclusão de obras na rodovia BR-259/MG, no
trecho Governador Valadares- Conselheiro Pena. Aprovado, após parecer de Plenário-lãvoriável nos termos do
Projeto de Resolução n9 90/92. À ConiiSsâó- Diretora para
a redação final.
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--:- Red~ção final do Projeto- de .Resoh~ção n" 90/94.
Aprovada. A promulgação.
Projeto de Lei da Câmara n' 100, de 1~91 (n' 211191,
na Casa de origem), que acrescenta dispositivos ao art.
18 da Lei n• 8.080, de 19 de setembro de 1990, cometendo
aos muntcípios competência par~ a execução de serviços
de planejamento familiar. Aprovado com emenda, após
usarem da palavra a Sr" Ev~ Blay e os Srs. Esperidião
Arnin e Jutahy Magalhães. A Comissão Dire_tora para a
redação final.
Projeto de Lei do Senado n' 77, de 1992, de autoria
do Senador Nelson Wedekin e outros Senhore~ Senaçlores,
que altera o art. 49 da Lei n9 8.427, de 27 de maio de
1992, que dispõe sobre a concessão -de subvenção ecoriômica-nas operações de crédito rural. Aprovado, em turno
suplementar. À Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei do Senado n' 274, de 1991, de autoria
do Senador Esperidião Amin, que dispõe sobre o exÚcício
da profissão de oceanógrafo e dá outras-p:rovidências. Apreciação sobrestada, após parecer de plenário e abertura de
prazo de cinco sessões ordinárias_ para rec_e_bimento de
eniendas.
Projeto de Lei do Senado n• 344, de 1991, de autoria
do Senador César Dias, que regulamenta e disciplina o
uso e propagandas de bebidas alcóolicas e dá outras providências. Apreciação sobrestad.a, após parecer de plenário
e abertura de prazo de cinco sessões ordinárias para recebimento de emendas.
1.3.1- Discursos após a ófdeiÕ.-do Dia
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO- Apelo
em favor de alteração para investimento de custeio .d.o
crédito suplementar de socorro às vítimas da seca no Nordeste, aprovado pelo Congresso Nacional, sob pena de
inviabilizar a sua efetivação.
SENADOR EDUARDO SUPL!CY -:- Análise do
acordo da dívida externa celebrado entre o Brasil e os
bancos credores internacionais.
SENADOR PEDRO SIMON- Recebimento daresposta do Sr. Ministro da Previdência Social, Deputado
Antônio- Britto, ao Requerimento de Informação ns> 688192,
-âe autoria de S. gx~, no qual_solicjta ~sclarecimentos a
respeito de transações coillerciais envolvendo imóveis pa
Previdência Social.
-· .
. _
_ .
__ ··-SENADOR NELSON WEDEKIN- Atraso no pagamento do funcionalismo de Santa Catarina.
1.3.2 - Comunicação da Presidência
-Convocação d.e_ sessão extraordinária a realizar-s_e
hoje, às 17 horas e 55 minutos, com Ordem do Dia· que
designa.
1.4-ENCERRAMENTO
2- ATA DA 264• SESSÃO, EM I• DE DEZEMBRO
DE 1992
2.1-ABERTURA
2.2-EXPEDIENTE
2.2.1 _; O!icio do Sr. 1• Seáetáno da Câmara dos Deputados
Encaminhando à revisão- do Senado autógrafo do seguinte projeto:
-Projeto· de Lei da Câmara n' 106!92 (n' 813188,
na Casa de origem), que dispõe sobre a redução de emissão
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...
de poluentes por_ veículos
dências.

autoihotor~$_~e_

dá outras prOvi-

2.2.2- Requerimento
N"' 864/92, de urgência par~ Projeto de Lei da Câmara
n' 91/92 (n' 3.203/92, na Casa de origem), que cria cargos
nos QuadrOs de Pessoal das InstituiçQes de Ensino Superior
q_ue menciona e dá outras providências,
. 2.3: ...:.._ORDEM DO DIA
Requerimento n" 699/92, d_e autoria do Sena~or Maurício Corrêa, solicitando nos Ana)~ ~o _Senado Federal.._
do artigo intitulado "Outros Tempos_ Sem o Al-5", de
autoria do Professor José Carlos Bra,n,dj Aleixo, publicado
no Correio BraziUense, edição de,l6 de setembro de 1992.
Aprovado.
2.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do pia
Requerimento n" 864/92, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.

2.3.2- Comunicações da Presidência
-Deferimento do Recurso no 4/92, interposto no prazo-regínrental, no Sentido de que o Projeto de Lei do Senado n~ 328/91, que disciplina as eleições para a Câmara
dos Deputados e Assembléias Legislativas, seja submetido
ao Plenário, e abertura de prazo durante cinco sessões
ordinárias para recebimento de emendas..
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
amanhã, às 14 horas e 45 minutos, destinada à apreciação
do parecer apresentado pela Comissão Especial do lmPeachinent.
2.4- ENCERRAMENTO
3- PORTARIA DO 1• SECRETÁRIO DO SENADO
FEDERAL - N' 65, DE 1992
4- ATAS DE COMISSÕES
5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 263a Sessão, em 1° de dezembro de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presidência das Srs. Mauro Benevides, Bení Veras, Epítácía Cafeteira e Nabar Júnior
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alfredo Campos - Almir Gabriel - Álvaro PachecoAntonio Mariz - Bello Parga - Benl Veras - Qd saboia de
Carvalho - Elcio Álvares - Epitãcio Cafeteira - Esperidião
Amin - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi
Alves Filho - Gerson Camata - Guilherme Palmeira --Henri-

que Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas. - Irapuan Costa Júnior -João Calmon -João Rocha -José Fogaça- José Richa - Júnia Marise- Jutahy Magalbaes- Juv!nclo Dias - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival
Baptista - Lucfdio Poríella - Mansueto de Lavor - Márcio
Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides
-Moisés Abrao - Nabor Júnior - Nelson Wedekin :.. Pedro
Simon - Pedro Teixeira - Racbid Saldanha Derzi - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Nabor·Júnior) - A lista de presença acusa o comparecimentO de 44 Srs~ Senador.e~.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessao.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. !~-seCretário procederá à leitura do Expediente._
É lido o -seguinte:

EXPEDIENTE.
MENSAGEM DO SENHOR PRESIDENTE -DA REPÚ-BLICA
MENSAGEMN• 376, DE t992
(N9 770, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá-los de que
me ·ausentarei do País nos dias 30 de novembro a 3 de dezembro de 1992, para partiCipar, em Buenos Aires, Argentina.
da VI Cúpula Presidencial do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação Política (Grupo do Rio).
2. O Grupo do Rio é composto hoje por Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai,
Uruguai, Venezuela, estando os países da América Central
eda Comunidade do Caribe (Caricom) representados, respectivamente, por Honduras e Jamaica.
. -3. O Grupo do Rio, instituído pela Declaração do Rio
de Janeiro de 1986, nasceu do processo de redemocratização
que se Verificava na América Latina. A defesa da ordem demo~
crática e de suas instituições tem desde então marcado a atuação do Grupo.
As reuniões de CúPula do Grupo do Rio permitem, ademais, um diálogo contínuo sobre questões que são de decisivo
interesse para os países latino-amerícanos. A VI Cúpula, em

~:re.mbro

de 1992

DIÁRIO DOCON(}RESSO NACIONAL (Seçáo II)

Buenos Aires, permitirá aprofundar o exame de temas como
a integração regional,- a revitalização do Sistema Interamericano e o papel das Nações Unidas na construção de uma
nova ordem internaCional.
Brasília, 30 de novembro de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O Expediente
lido vai à puPlicação.
A Presidência comunica ao Prenário que a Comissão Di-·
retora aprovou, em-sua reunião do dia 24 de novembro último 1
o Requerimento de Informações n" 801, de 1992, de autoria
do Senador Dirceu Carneiro, aO MiriistfO que menciOna.
Sobre a mesa, exp~diente que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte:
Brasília, 17 de novembro de 1992.
Excelentíssimo SenfiõfSenador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federal
A Frente Parlamentar Municipalista e a Associação Brasileira de MunicípiOs, reunindo hoje nesta capital assodações
representativas de várias ·regiões do País, decidiu apresentar
a Vossa Excelência a solicitação de medida preventiva referente à queda do Fundo de Participação dos Munidpios condi-
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cionada à população estimada pelo Censo de 1991, com o

agravamento da situação dos municípios, empobrecendo os
mais pobres, levando-os a situação de maior abandono, no
interior, acelerando o fluxo migratório com evidente êxodo
rural e crescentes desajustamentos sociais.
Apelamos ao espírito municiPaliSta de Vossa Excelência
determinando enfoque especial em face da expectativa e à
i:'tngústia vivida por milhares de municípios brasileiros.
. ,
Esperamos oportunidade para expor a Vossa Excelência
o -grave problema merecedor de cuidados e atenções do Governo.
-Respeiú:)sas saudações:·- Seflacfor Divaldo Suruagy, Presidente da Frente Parlamentar Municipalista -Prefeito Nel·
son Gasparinf, Presidente da Associação Brasileira de Municípios.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS.
· ·· · ·Endereço: SAS Q_ 5 - Lote SA - B. "F" - Brasilia
- DF - Tels. (061) 226-9520 - 226-9530 - CEP 7()070
-Telex6133

•

LISTA DE PRESENÇA
Relação dos participant-es da reUqião do dia
17-11-92 às lOh, na sede da Associação Brasileira de
Municípios, tendo como temas principais - O ajuste
fiscal e os coeficientes para rateio do FPM. para 1993.
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O SR .. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) -A matéria que
acaba de ser lida vai à publicação.
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr.
V Secretário.
·
São lidos os seguintes
REQUERTMENTO N• 861, DE 1992
Senhor Presidente.
Transcrição de matéria nos Anais.
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
a transcrição, nos Afiãis do Senado, do editorial, do Jornal
do Brasil, publicado no dia 1\'de dezembro de 1992, terça-feira,
página 10, intitulado: O Governo dos Porquês.
Sala das Sessões, 1" de dezembro de 1992. - Senador

BeiJo Parga.
(Ao exame da Comissão Diretora.)

REQUERIMENTO N• 862, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro
a transcrição, nos Anais do Senado, do editorial do- jornal
O Globo, de 26 de novembro de 1992, sob o título Desafio
de gerações,
____ _
Sala das Sessões, 1~ de dezémbro de 1992.- Senador
Marco Maciel.
(Ao exame da Comissão Diretora.)

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Pe acordo com
o art. 210, § 1 9 , do Regimento Interno, os requerimentos
serão submetidos ao exame da Comissão Diretora. Em sessão anterior foi lido o Requerimento n 9 857, de
1992, do Senador Flaviano Melo, solicitandO, nos termoS--doart. 43, inciso II, do Regimento Interno, sejam considerados
como de licença autorizada, os dias 3 a 7; 11 a 25 de agosto;
4 e 8 a 30 de setembro, do corrente ano, quando participou,
em Rio Branco, Estado do Acre, das eleições mu.nicipais.
O Requerimento deixou de ser votado, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Em votação o Requerimento. (Pausa.)
Aprovado.
Fica cOncedida-a liCença solicitada.

..

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Em sessão anterior foi-lido o Requerimento n 9 858, de 1992, do Senador
Marco M~ciel, solicitando, nos termos do art. 43, inciso II,
do Regimento Interno, sejam considerados como de licença
autorizada, os dias 27 a 30 de novembro do corrente ano,
qu-ando participou dos Seminários de Reforma da Legislação
Eleitoral e Partidária, na Assembléia Legislativa da Paraíba,
e sobre Representação Política e Sistema de Governo, no
Estado do Rio de Janeiro.
O Requerimento deixou de ser votado, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Em votação o Requerimento. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicítada.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) _:_Em ·sessão anterior foi lido o Requerimento n9 859, de 19~2. âO Senador
Esperidião Amin, solicitando, nos tefl:l:lC!S ~os A_rts. 55, III,
da Constituição, e 40 do "'Regimento Interno, autorização do
Senado para participar da Declaração do Brasil à XLVII Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, na qualidade
de Observador Parlamentar, em missão a que foi designado
pelo Presidente da República.
_
O requerimento recebeu parecer favorável da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e deixou de ser
votado, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que _o aprovam queiram pérmanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica- concedida a licença solicitada._
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista,
por cessão do nobre Senador Gerson Camata.
O SR.LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, recentemente, procurando atualizar a leitura que vinha fazendo
regularmente dos jornais que recebo, nesses últimos dias, já
com uma certa defasagem, deparei-me com· a afirmação de
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certa notícia que me deixou um tanto constrangido, aPesar
de saber dos motivos que originaram a observação do jornal.
Uma das características dos homens públicos é a sensibi~
lidade e o conhecimento do mérito daqueles que contribuíram
para o aprimoramento da convivência: política e para a· sólução
de causas de interesse da sociedade c do País.
O Congresso Nacional é composto por uma comunidade
heterogénea na origem geográfica, pela dispersão territorial
das unidades da Federação, mas bastante homogénea no que
diz respeito à observação e ao acompanhamento da atuação
daqueles que lidam na vida pública com dedicação, honestidade~ coerência, iridepcndentemente da coloração partidária.
As vezes, as circunstâncias geram no seiO parlamentar
largos gestos de generosidade no reconhecimento ou distinção
para com os homens públicos. Outras vezes, elas passanl Como
que despercebidas, mas nunca se deixa de registrar, na memória de -cada um e nos Anais da instituição, -áverdadeiro valor
e as mais elevadas virtudes desses_ servidores das grandes causas do País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil não desconhece
a atuação e o exemplo de austeridade e coerência do ex-Ministro Leitão de Abreu; o importante papel que desempenhou
no Gabinete Civil da PrCsidência da República por duas vezes
e no Supremo Tribunal Federal. Mesmo depois da sua aposentadoria, em 1981, continuou sendo freqüentemente conSultado
e ouvido, tendo tomado parte decisiva na transição do regime
militar para a abertura política.
Lembro-me de que participou ativamente da negociação
política para superar a crise que tendia a se formar em fUnção
da enfermidade de Tancredo Neves, cuja candidatura apoiou,
com discreto entusíasiTio, apesar de não ter a simpatia do
Presidente João Figueiredo.
Não falo aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para ressaltar as virtudes e a extraordinária p-resença do Professor e
Ministro Leitão de Abreu na vida pública brasileira, particularmente depois da sua vinda, na década de 70, do Rio Grande
do Sul para Brasfiia, até por ocasião do seu falecime-nto.
Os jornais divulgaram amplamente a lamentável ocorrência e comentaram sua atuação e aspectos de _seu perfil de
homem sério, honesto e digno; um exemplo de homem público
e de cidadão, conforme escreveu sobre ele o ilustre acadêmico
e renomado escritor Austregésilo de Athayde . .Qisse Austregésilo: "Nele se juntavam o homem da lei, seguro--e firme
no aplicá-la, c a maleabilidade plástica do político".
Uso da tribuna _desta Casa para acrescentar uma explicação que, evidentemente, não repara a divulgação que teve
observação do Jornal de Brasília, a que me referi no início
deste pronunciamento, sobre a morte do saudoso Ministro
e sua repercussão.
Diz o jornal em seu artigo publicado em 15 de noVeritbro
de 1992, intitulado "Só amigos no enterro de Leitão". Consta
da nota:
..... foi sepultado às llh30min de ontem, na Ala
dos Pioneiros, do Campo- da Esperança, acompãnhado
por um pequeno grupo de parentes, amigos e ex-colegas
da magistratura. Nenhum Deputado ou Senador com~
pareceu ao sepultamento".
Assim que soube da sua morte e do local do velório,
fui à noite ao Salão Branco do Supremo Tribunal Federal,
onde ficou exposto em câmara ardente, apresentar minhas
condolências aos seus familiares, esposa, filhos e amigos comuns que encontrei. De lá saí às 23 horas. Não fui ao CampO

da Esperança porque ainda me encontrava profundamente
abalado pelos três golpes que sofri com a perda de pessoas
queridas da minha famnia.
Em homenagem ao Ministro Leitão de Abreu, em reconhecimento -ã·-etevada consideração que ele sempre mereceu
dos políticos e de todos os que lidam na vida pública, mesmo
que em campos opostos, é preciso, é necessário que se esclareça que a ã.usência de parlãmentares ao seu sepultamento
se deveu à própria ocasiãO em que veio a fah!cer: urna sextafeira, antevéspera do segundo turno das eleições, quando todos os deputados e senadores se encontravam em seus Estados, participando do processo eleitoral; e o seu sepultamento
foi no dia 14, véspera do domingo, dia 15, quando ocorreram
as ~leições.
Faço este registro, Sr. Presidente, em desagravo à memória do ilustre professor João Leitão de Abreu, que foi um
exemplo de magistrado e de homem público, e em consideração a seus familiares, procurando ressaltar também a ima- gem da nossa Instituição, pois a Ingratidão existe em nosso
meio; é um dos inevitáveis condimentos da política, mas não
somos, absolutamente, uma comunidade de ingratos e insensíveis aos méritos dos grandes homens de nosso País, dentre
os quais se destacou o Ministro João Leitão de Abreu.
O Sr. Aureo Mello - Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Lourival Baptista?
----- --0 SR.LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, ouço o
aparte do eminente Senador Aureo Mello.

O Sr. Aureo Mello- O que-v.--Ex~ refãtou e eStá noticiando é um fato que acontece freqüentemente não somente
etp: episódios fúnebre~, como também em episódios festivos
de lançamentos de livros ou de cerimôniaS riúiífO- eS(:ieCii:iiS.
Entretanto, além dessa razão, apresentada por V. Exi', de,
nas sextas-feiras. g-eralmente os senhores parlamentares estarem ausentes de Brasília, nós, em outras ocasiões, observamos
que e-XiS"teril compromiSsos- de trabalho, devido aO tipo de
horário que é exercido por esta Casa que--dá a impressão
de descaso, de desleixo, de abandono e de desinteresse por
parte dos parlamentares. A verdade é que o parlamentar não
tem um tipo de vida aferido normalmente por horários de
_expedientes certos, com começo, transcurso e hora exata de
saída~ O que pode parecer, às vezes, uma ingratidão, como
no caso do Sr, Leitão de Abreu. Na realidade, tenho certeza
de que todos aqueles que conheceram o eminente mestre
e magistrado, tanto nesta Casa como na outra, sentiram um
pesar muito grande porquanto se tratava, antes e acima de
tudo, de um dos expoentes da cultura jurídica do Brasil, independentemente do fato de ser um homem de bondade indiscutível. Muito obrigado:
O SR. LOURIV AL BAPTISTA - Muito grato a V. Ex•,
eminente senador Aureo Mello, pelo seu aparte que esclareceu certos e determinados assuntos.
Fiz questão de fazer esse pronunciamento porque ao ler
~que la nota_ do Jornal de Bras:ília achei que ali estavam insinuações a respeito de nós políticos, senadores e deputados. Então,
como disse, s_e _não havia um senador ou um deputado era
porque quase todos haviam viajado para seus Estados em
virtude das eleições que se realizaram no domingo.
Hoje, usei d_a tribuna para dizer que nós, políticos. também somos humanos, gratos e reconhecidos àqueles que trabalharam e trabalham pelo bem do BrasiL
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O Sr. Josaphat Marinho- Permife-me V. Ex• um aparte?

O SR-LOURIV AL BAPTISTA V. Ex•

Concedo o aparte a

O Sr- Josaphal Marinho-- Nobre-Senador Lourival Baptista, permita-me acentuar que V. Exaa. procede corretamente, e com justiç-a, aO relembrar, neSta Casa, a figura do Ministro Leitão de Abreu. Combati os governos militares a que
ele serviu, mas nem por isso posso ou de~_ Ocultar as virtud~s
do eminente gaúcho, as de cultura, as de correção e- até as
de amor aos princípios legais. Embora servindo a governo~
discrídõnárioS, o Ministro Leitão de Abreu conduziu-se sempre com irrecusável postUra de homem contido e, ~o_ assumir
um lugar no Supremo Tribunal Federal, não foi Ministio do
poder discricionário~ foi um rigoroso cunipfldor das-ielS. E
o que deve mais ser salientado em seu favor, um homem
de espírito liberal. No Supremo Tribunal Federal interpretou
todas as leis, inclusive as éJ.ue provierarri do Poder mili-tar,
com nítido espírito de justiça, de legalidade e de liberalidade.
DeveMse acentuar essa justiça no momento em que V. Ex~.
com muita propriedade, lhe n!lcmbra a Iiiemória nesta Casa.

v:

O SR. LOURIVAL BAPTISTA:_ Gratoa
Ex•, eminente Senador Josaphat Marinho.
O aparte de V. Ex", que- é um PrOfessOr -de Díreito,
que é homem culto e com o brilho de sua inteligência, eiuiquece muito o meu pron-unciamento. V. Ex~ fez justiça a
um homem de bem, a um magistrado íntegro,_ a um homem
que exerceu suas funções com inteligência, honradez e dign)dade. Muito grato, eminente Senador Josaphat Marinho.
Fui amigo e grãrlde admirador do MiniS-tro_Leitão --de
Abreu, que sempre me distinguiu com a sua atenção e apreço;
devia-lhe a solução de vários assuntos de interesse de Sérgipe
que, em diversas ocasiões, submeti à consideração, quando
de sua passagem pelo Gabinete Civil da Presidê~cia da República.
· -Cumprindo um dever de consciência, fui motivado a fazer
este pronunciamento para reverenciar a memória do Ministro
João Leitão de Abreu, e tomar a iniciatiVa de-oferecei-a
imprensa, e conseqüentemente ao- público, uma explicaÇão
pela qual Senadores e Deputados não compareceram ao seu
sepultamento.
Entre os artigos de jornais 1_ detive~ me_ na colm"!a de Castê~
llo Branco com a nota "Leitão de Abreu, vocação de poder
e belo companht:iro", publicada no dia 15 de noyembro de
1992, no Jornal do BraSil. Texto que peÇo seja transcrito,
junto ao meu pronunciamento, para reflefir cOnl propríedade
e justiça o perfil do falecido.
·
O Sr. Marco Maciel

~Permite-me

V. Ex• um aparte?
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dizer que Leitão de Abreu, além de seF, como disse há pouco,
um homem público na plena acepção do termo, era também
um intelectual que deu uma notável contribuição ao País,
de modo _especial no campo das ciências jUrídicas e políticas,
posto que era um intelectual que pensava o Estado, a Nação
eas suas instituições. E de mais a mais, sem querer me alongar
no aparte, gostaria de dizer, assim como já salientou V. Ex\
que_ ele era um cidadão amígo, corre-to, le3.l e que posstiúi
uma copvivência que enríqueciã a todos nós. Por isso, conviver
com S~ Ex~ era um exercício de enriquecimento pess-oal, pOF
que s,empre colhíamos lições, observações muito percucientes,
muito argutas sobre o País e seus problemas. Daí porque.
quero felicitá-lo pela iniciativa- ae·, rieSte-1nstante, produzir
esse discurso sobre essa figura excepcional de cidadão e ho. Ex-, ao fazê-lo, expressa também, tenho certeza, o senti~ento do nosso Part~do, o PFL o· P"Fl é- ·um pãrtido q·ue
tem entre os seus integrantes, senão toçlos, pessoas que de
forma mais intensa, ou menos, conviveram e puderam, conseqüentemente, fazer o juízo que V. Ex' sobre o ilustre homenageado tão bruscamente desaparecido.
O SR.LOURIVAL BAPTISTA- Nobre Senador Marco
Maciel, agradeço a V. Exa pelo seu aparte, que também muito
eleva o nosso pronunciamento. Quero dizer a V. Ex• que,
na verdade, estamos dizendo da nossa saudade pelo falecimento do eminente ex· Ministro João-Leitão de Abreu.
Estamos não só enaltecendo a sua vida pública, mas tam·
bém fazendo uma defesa da nossa classe, nós, Deputados
e Senadores. Um dos jornais publicou que no sepultamento
do ex-Ministro não estavam presentes nem Deputados nem
Senadores.
Então, antes de V. Ex• chegar a este plenário, vim aqui
dizer que se não estavam presentes Deputados ou· Senadores
porque era véspera de eleições. Ele morreu numa sexta-feira,
o-sepultamento foi no sábado e no domingo foram realiz~das
as eleições. Esta é a razão pela qual não havia Deputados
ou Senadores nas últimas homenagens.
Também esclareci que, na noite anterior, eu fiquei no
Supremo Tribunal Federal até às 23 horas, apesar do trauma
que passava com o que acontecera comigo, mas. mesmo assim,
fui lá pres~ar a minha última homenagem ao saudoso MinistrQ
Leitão de Abreu.
Peço também, Sr. Presidente, a transcrição do artigo do
Jornal de Brasília, de 15 de novembro de 1992, a que me
referi, entitutado "Só Amigos no enterro de Leitão".
Era o que tinha a dizer, Sr~ Presidente.

Docunientos a que se /e/e/e o Sr. Loz~rival Baptista
em seu pronunciamento.
-Jornal do Brasil - Dia 15 de novembro de 1992

O SR.LOURIVAL BAPTISTA- Comprazer, -nobre Senador.

Política

O Sr. Marco Maciel- Senador Lourival Baptista, estou
acompanhando o discurso de V. Ex~ sobre o Ministro LeitãO
de Abreu, recentemente falecido. Ao tempo em que me asso·
cio às palavras de V. Ex~, quero dizer que comungo dos:_mes·
mos pontos de vista que V. Ex~ expende a respeitO da fiiura
excepcional de homem público e de cidadão que foi L~itão
de Abreu. Tive opor-tunidade de conviver com S~ _Ei~- _tirii
diferentes momentos da vida nacional, em diferentes Poderes
da República; priineiiõ, no Executivo e depÕis;ri.o Judiciário,
onde se houve como um verdadeiro magistrado, _-honrando
assim as tradições da nossa supfema Corte. Devo também

COLUNA DO CASTELLO
LEITÃO DE ABREU, VOCAÇÃO DE
PODER E BELo-cOMPANHEIRO
Conhecia pouco o MiniStro Leitão de Abreu, poderoso
Chefe da Casa Militar do Presidente Emt1io Mediei, quando
·eiCi__ID.e c_ll3mou uma manhã ao seu gabinete, no Palácio do
.PJ~n~lto. O assurit9 era a vi§ita dg I:r~sident~ Lanu_sse, da
Argentina-, o-·qual surpreendera na véspera o Governo ao
introduzir no texto do seu discurso no Itamaraty um parágrafo
que não constava da cópia negociada--pelas chancelarias. 0-.
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General Figueiredo Chefe do Gabinete Militar, retira-se do de Tancredo Neves. Sua participação final seria concordar
banquete em protesto. Havia tensão c profundo desagrado com Ulysses Guimarães e o General Leônidas Pires Gonçalves
com a insolente crítica à posição brasileira no caso. de Itaipu. em que, com a doença de Trancre_<!o,)~arney deveria emposO Ministro expôs-me rapidamente a questão, dei..i-ine dois sar-se. Figueiredo não gostou da solução e recusou-se a partivolumes com relatórios e documentos reservados relativos cipar da cena. Saiu antes da chegada do_Vice-Presidente empossado.
à negociação dos dois países. "Leia e examine e es_creva o
que achar correto e justo sobre a posição do Brasil", disse-me
Retomada sua liberdade de movimentos, Leitão de Abreu
tornou-se disponível para a convivência com 3-riligos ã.ntfgos
ele.
A partir daí o contato do jornalista com o Ministro se e novos, participando de almoços e jantares e de simples
abriu e tudo pôde ser conversado. Na época da sucessão, reuniões pat-a -conVersas. Estudioso de filosofia"- e literatura,
às veze_s me falava, às vezes me mandava recado pelo Pompeu alé~D: de mestre de direito público, sua prosa era rica c variada.
de Sousa, que o freqüent3va. A posiÇáõ do Governo era man- Evocava suas admirações do passado, João Neves, Lindolfo
ter aberto o leque das alternativas. Todas as hipóteses seríam ColiOr, e do presente, Miguei Reale~ O bom Uísqu_C:_, que.
válidas antes da decisão. Mesmo a prorrogação? Mesmo a substituíra em seus hábitos Ochope da Rua da Praia, de quan!"i
prorrogação. Mesmo a reeleição? Mesmo a reeleição. Não do era advogado em Porto Alegre, as moderadas libações·
rejeitava hipóteses e com isso queria demonstrar que Mediei ajudavam a liberá-lo para o papo com leveza de espírito cow
se mantinha à margem das pressões que eventualmente pretenw mum aos boémios e sonhadores.
ESSe o Leítãá de Abreu da fase fin-ar,--de Brasília, substiw
dessem imporwlhe uma candidatura. Leitão, segundo corria,
seria uma alternativa. Ou uma hipótese.
tuto legítimo do antigo João Abreu porto-alegrense. Foi o
O diálogo não se interrompeu quando assumiu uma cadei- parceiro de um pequeno grupo de advogados, diplomatas,
ra de Ministro do Supremo Tribunal, nomeado pelo Presidente jornalistas e políticos "que nós reuriíamos--ás sextaswfeiras no
Geisel. Homem do poder e da ordem quando no Governo, restaurante Florentino. Foi no últimO desses ahnoçOs. na sexfoi cOrilo juiz, homem do direito e da diretdz-líheraL-MaS- tawfeira, dia 13, que chegou a má notícia- da morte desSe belO
sua vocação pelo mando o devolveria ao Palácio do Planalto. companheiro, que não se descuidava dos compromissos da
Abandonado pelo GerieT"al Golbery, o Presidente Figueiredo gente, a_ maioria muito I)lais jovem do qu~ ele._Jovens na
o convocou e ele o ajudou a levar a termo a "descompressão" idade, porque Leitão de Abreu, mesmo aos 79· anos, não
política, preservando uma área de ação e de influência em perdera nada da clareza da inteligência e da graça de viver.
cujo âmbito não admitia discordância.
SÓ AMIGOS NO ENTERRO DE ÁBREU
Pouco depois de assumir, o Presidente adoeceu, enfartado, e seus ministros e ãsS:esSores mobilizaramwse para a emerNenhum parlamentar compareceu
gência. Houve à noite um encontro reservado da cúpula no
à cerimônia na Ala dos Pioneiros
Hotel Othon, do Rio de Janeiro. Leitão já encontrou na sala
do Campo da Esperança
os Ministros Milita.res·, os che[es do SNI, General Medeiros,
O
ex-Ministro
do Supremo Tribunal Federál JO-aõ-Leitão
e do Gabinete Militar, General Venturini. E também Heitor
de Aquino, secretárlo- partiCular. Todos falaram e Leitão man- de Abreu, 79 anos, foi sepultado às 1lh30min de ontem na
teve-se mudo. Mudo, até que perceberam que ele esperava Ala dos Pioneiros do Campo da ESperança, acompanhado
que Heitor deixasse a sala. Não permitia que se quebrasse, por um pequeno grupo de parentes, amigos e ex-colegas de
ainda que numa crise, a hierarquia. QUanto Heitor percebeu magistratura. Nenhum deputado ou senador compareceu ao
também e saiu, ele falou. Se o Presidente estava impedido sepultamento que aconteceu com uma hora e meia de atraso
já que a famüia de~idiu aguardar a chegada de Edson. Albuera chamar o vice. Foi o que se fez.
O Chefe da Casa Civil ilriipliava seu sisteina de comuniw querque, genro de Leitão de Abreu, que estava nos Estados
cação. Chamava com freqüência JOrnalistas. políticos para Unidos. A viúva, Iracema Pessoa de Abreu, estava acompa·
jantares na Granja do lpê, sítiO histófico no Qual haviam nhada das quatro [ilhas e de seis netos, além de alguns cunharesidido, depois de Israel Pinheiro, o construtor de Brasflia, dos.
-0 Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, representou o
todos os chefes de Gabinete Civil e os pri:nleifOs Ministros
Tancredo Neves. Francisco Brochado da Rocha e Hermes Presidente Itamar Franco - de quem Leitão de Abreu era
Lima (essa Granja, hoje, fcií cedida por inadvertência- a·- uma amigo pessoal. "O ex-Ministro deixa na literatura jurÍdica
associação de pequenas seitas religiosas que prosperaram no uma experiência muito grande, mostra de sua extrema sapiênvazio do Planalto Central). As conversas, regadas a bom vi- cia", disse Corrêa. Dos 11 ministrOS -do Supreino Tribunal
nho, eram abrangentes e não havia temas proibidos. Chamava Federal, nove estiveram no velório (exceto Francisco ReZek
também jornalistas .ao seu gabinete no Palácio. Lembro-me que está no exterior e Nery da Silveira__ que viajou para Porto
de certa manhã em que me achava lá quando uma porta se Alegre) e cinco deles co~pareceram ao sepultamento. O caiabriu atrás de mim. Era o General Medeiros que o convidava xão foi conduzido pelo Presidente do STF, miniStro" Sydney
para uma conversa. "Esto_u conversando com o Cast_ello, dew Sanches. Entre os vários amigos de Leitão de Abreu compapois eu vou", disse. "Quanto tempo? Dez minutos_?_:_'_, _insistiu_ receu ao sepultamento o Presidente do Tribunal de Contas
o General. "Quando terminar, eu chamo o senhor_'' .__ respon- da União, Ministro Carlos Átihl, e o advogado de defesa
__do pr~sidente afastado, José GuiiherJ!le _vil ela.
deu, encerrando o diálogo.
O Chefe da Casa Civil recrutava sua equipe no que havia
Durante o discurso do Sr. Lourival Baptista, o Sr.
de melhor no serviço público. Lá estavam Francisco Rezek,
Nabor Júnior, deixa a cadeira da presidência, que é
Álvaro Costa FranCo, José GUilherme Merquior, João Carlos
ocupado pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
Fragoso, Sebnis COrrê-a. Corri ela, intervinha no processo _políO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:..._ Concedo
tico, tornando-se a referência compulsória no eni::aminhamentp da "descompressão" cujo desfecho seria a eleição indireta a palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
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O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, SrS. Senãdores, todo
novo Governo, definitivo ou provisório, gera expectativas que
se transformam em comentário-s, uns de descrença, outros
de desconfiança, muitos de repulsa.
É natural que no atual quadro político haja tais ~_xpecta
tivas, tendo assumido o Governo, por efeito da Ci-ise, o Senhor
Itamar Franco.
.. Não. ·venho à tribuna com espíritq .de." crítiCa-, mas a ela
me traz o propósito de come~tar fatos que possam estar geran:.
do ·equfYc;>cos na política nacional.
._ _ _ _
·: __
..
Decerto, a política Cria _Semprê. corltrastes e equívocos.
Mas quando os equívocos se verificam em um momento de
crise, cumpre examiná-los com o ânimc_> de -~ervir, _quanto
possível à Nação. Com o Governo que se instaurou por efeito
do afastamento do Presidente eleito, há intuitos de mudança
que· parecem estender-se além do razoável.
Em verdade, cabe observar-se, de_princípio, que, qualquer que seja a solução da crise em curso, o Governo do
vice-Presidcnte, ainda que assumindo como Presidente, é um
Governo de transição. Fazem mal ao ilustre J!lineiro os·_que
pretendem sugerir-lhe o contrário, propOndO-lhe programas,
planos, ações de longo curso._ Quer na interinidade em que
se encontra, quer, como Presidente efetivo que vie~ a ser;
seu governo será- sempte de inocultável transi,Ç~O. Governo
de transição pOrque Sua Excelência assume -~~bs.tit~:~indo_ o
Presidente eleito e para tumpriFô restante dO maildato _de_
dois anos. Governo de- tfãilsição pelos fatos políticos e eleitorais previstos ou programados_ para o período em que deve
administrar. Governo de transição, enfim, porque deverá governar dois anos formalmente, em realidade, dispondo de
tempo curtíssimo para a prática da administração.
Ainda se acrescente que, em meio a eSses atas e fatos,
o Senhor Itamar Franco há que lutar_ por sair de umagraye
crise econômico-finaiiceira. Vale" dizer, antes de entrar propriamente na execução de práticas e rriedidas qeStinadas a
fazer-o País retomar o curso de seu crescimento, há de enfren_tar providências prelimin3res indispensáveis à execução de
um plano, mínimo que seja, de açáo política e adm~n_i~trativa.
COmo a crise é econômico-financehã. e coni" uma inflação
que se prolonga há anos_ e não vem apenas do Governo do
Senhor Fernando_ Collor, o Presidente em exercício há de
ver e sentir que as medidas necessárias não produzem efeito
instantâneo.
· Admitindo que possa adotar medida~ capazes de reduzir
a inflação, de conter o excessivo e explorador aumento dos
preços de todas as utilidades; irlmitindo que seja restaurado
o prestígio da autoridade do Estado, contendo a _aQ_usiva tendência à economia liberal e de livre mercado, admitindo que
possa ajustar medidas aptas ~ retomar o crescimento, ainda
assim, o Presidente há de convir que à sua frente se_ opõem
enormes dificuldades_ de ordem política c institucional. Basta
que se atente no seguinte: mesmo que o Governós-e _Qi'~l)_i_i:e
com firmeza - e com firmeza ainda não se organizou, talvez
devido à razão da interinidade~. certo é_ que o~_atos que __
sobrevirão lhe criam óbices sensíveis ao exerdcio da administração e à produtividade dela.
_
_________ = =
Ocorrerá, no--primeiro semestre de 1993, o plebiscito por
meio do qual se definirá a forma de govefJlO e a~ forma de
estado. Como não tenho grande convicção de que possa prosperar a idéia da monarquia, creio que O Brasil continuará
República. Mas essa República será_ presiden_ci_~~!a_t_ çpmo
hoje, ou parlamentarista? Se presidencialista, creio que poucas
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mudanças ocorrerão; mas, se, porventura, prevalecer a forma~
ção do governo parlamentar - e o que desejo --decerto
não faltarão agueles, a que normalmente não me aliarei, que
pretendem logo antecipar a instituição do novo regime e daí
sobrevirão, naturalmente, dificuldaaes ao Presidente em exercício. Ainda que tal não ocorra, obstáculos virão, porque
a reforma cOnstitucional terá amplitude bem maior do que
~ prevista até aqui.
O Sr. Marco Maciel- Permite -me V. Er um aparte?
~-~o SR. JOSAPHAT MARINHO- Concedo o aparte ao
nobre Senador. ·

- O Sr. Marco Maciel - Nobre Senador, por um breve
momento, interrompo o seu substancioso discurso para, por
oportuno, tecer duas rápidas considerações a respeito dos
temas que V. Ex• traz à discussão no dia de hoje. Em primeiro
lugar, V. Ex~. com muita propriedade, situa a questão da
proximidade do plebiscito e nos faz uma advertência- com
~ __ qual concordo integralmente no sentido de que, uma
vez aprovado o parlamentarismo - espero que não o seja
-precisamos nos munir de todo o cuidado para não e~vere
dªppos numa experiência parlamentarista de çurto prazo. Presidencialista que s.ou, confesso que, se parlamentarista fosse,
não aceitaria que tal regime prosperasse, porque acredito que
a implantação de um parlamentarismo sem prévia preparação
certamente levará ao agravamento da crise por que o País
passa. Se já não fosse um grave entrave, econômica, que
perpassa pelo problema social, eu diria que teríamos de acrescentar uma enorme crise polftica que adviria como conseqüência antecipada de um parlamentarismo que teria a característica de ser implantado sem prévia preparação. Isso nos
faria lembrar - é certo que as circunStâncias históricas são
distintas- aquele parlamentarismo de ocasião que p~atie<:Imos
no período de 1961 a início de 1963. Como conseqüência
desse raciocínio; faço mais uma colocação: devemos iniciar,
tão logo termine o plebiscito - é o sentimento que recolho,
aqui, no Congresso Nacional - , a revisão constitucional. E
esse é ainda mais um motivo para que não façamos nenhuma
alteração antecipada no sistema de governo, porque, uma
vez aprovado o presidencialismo, teríamos de fazer aperfeiçoamentos. Como presidencialista convicto que deseja a continuidade do sistema, entendo, todavia, Qtt_e ainda precisamos aprimorá-ia e apeffeiçoá-lÓ. Acredito que, uma vez antecipada
a revisão constitucional, melhor seria que nos consagrássemos
a fazer uma boa revisão e não fizéssemos superposição dos
trabalhos da revisão constitucional com a discussão de alteração no sistema de governo, sobretudo se a alteração objetiv~u
a mudança do sistema assim de ínopino, ou seja, ao arrepio,
inclusive, do texto da Emenda Constitucional no 2, que determina que, na hipótese de estar aprovado o parlamentarismo,
tal_s_ó devesse ocorrer em 1995.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Agradeço ao nobre
Senador Março Maci_el, salientando a moderação com que
Õ-PreSidenCi:Odista alude ao problema da reforma const!tucion_a_l. y._Ex~ falou menos como partidário de--um regime, do
que como político preocupado em manter o equilíbrio das
institl,lições, para que a Nação possa sair da crise.
Eu dizia, exatamente •.que, com a vitória do sistema parlarrie.nta·r-, algu"'s poderão _tentar precipitar o estabelecimento
do _regime. Muitos de nós, que participamos da votação da
Emenda, assumimos o compromisso de hão pteiteãi' tal mu-
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dança, precipitadamente, Os fatos políticos. porérri, poderão
estar acima da vontade de muitos que assim opinarám.
De qualquer sorte, certo é que, se o resultado do plebiscito for favorável à insti:tuíção do parlamentarismo. a reforma
constitucional será bem mais ampla.
Então, haverá, no primeiro semestre, um Período de agitação natural com a realização do plebiscito; no segundo,
o problema se ampliará com a discussão _da reforma, e o
Governo não escapará aos efeitOS dessa ebuHÇao. ·
Irnpor:ta notar. também, que. vencido o ano de 1993,
será 19.94 ano de eleições gerais: para governadores, senadores. deputados. Para os que ·canhecem.o que significa na vida
do País a realização de eleições de tal amplitude, não escapa
a observação de que a vida administrativa do País. dos Estados
e dos_ Municípios sofrerá natural agitação. As ações se destinarão muito mais- ao tecido das soluções políticas do que ao
pensamento tranqüilo. sereno, das decisões administrativas.
Conseqüentemente, rio bojo de todas estas questões estará
a ação -do Governo Federal.
Propor, como alguns estão propondo, medidas e planos
de longo alcancc·mto-é·ajudá-lo, mas ~esservi_-lo. O"Pre~íâente
da República. na medida em _que se quer firme no Comando
do País. há de verificar que- lhe cabem as medidas de curto
e médio prazo, soluções que possa realizar e alcançar dentro
dos dois anos da sua administração. Note-se:_ são dois anos
nominalmente, porque. em realidade, desse prazo o Governo
há que extrair o que vai ser destinado às preocupações políticas. Em decorrência disso, pensar em planos de longo curso.
em medidas_ administrativas que devam produzir efeitos somente no futuro distante, é Criârj)ãriO Presidente da República situação prejudicial a seus objctivos de bem servir à
Nação.
Todas as medidas, por exemplo, que dependam de reforma constitucional mais ou menos larga, são ·tendentes ao fracasso, ou a resultado pouco produtivo ou duvidoso. Para dar
um exemplo mais palpitante, porque atual, conduzir o Presidente da República a propor uma reforma tributária, como
a que foi proposta. sob o disfarce ou o apelido de reajuste
fiscil. é nãO querer. -em v-erdade, que Sua Excelência al~nce
objetivos práticoS durante suã administração.
O que se está pr-etendenâo; e- riãO vOU entrar iia análise
dos tributos particularmente considerados, não é mero reajuste fiscal; o que se pro pós ao Congresso é u·ma airif>Ia reforma
constitucional. É a substituição de uns tributos por outros
e. em alguns casos, a criação de tributos extremamente polémicos e condenados pelos especialistas.
Há, além disso, _o contraste, a incongruência. No momento em que o Supremo Tribunal Federal declara constitucional o Finsocial, o Governo propõe eliminá-lo. Ora, se a
administração encontra o suporte respeitável de uma decisão
da Alta Corte que lhe garante a cobrança de um determinado
tributo, seja contribuição, seja impo:o;to, seja taxa, o- que -o
bom-senso manda, reclama, é que se extraia desse julgado
todas as conseqüências úteis à -administração e -ã sociedade.
Tanto mais se há de pensar assim. quanto cumpre verificar
que, declarada a constitucionalidade do Finsocial, uma parcela
vultosa de _valor há de entrar para os cofres da Nação. O
que não foi recolhido pela dúvida do empresariado, agora
há de ser recolhido. E a partir daí o pagamento seria normal,
por efeito do reconhecimento da constitucionalidade.
Pois o Governo, cio invés de extrair essas conSeqüências,
propõe a supressão do Finsocial. Quer suprimi~lo -parâ criar
l\.ffia outra mo-dalidade de tributação ainda não conhecida,
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de admissibilidade contestável, de efeitos não conhecidos. Não
é servir bem ao Presidente da República. Não quero com
isto alegar que o tenham enganado ou que_tenham pretendido
enganá-lo. Não é isso. O problema é a inoportunidade das
providências. Esse Governo precisa de mecanismos que lhe
propiciem a ação imediata- e ·não a adoção de providências
discutíveis e de acentuado conteúdo polémico.
Dois ou três ex-ministros da Fazenda ]á condenaram o
reajUste fiscal. Li interessantíssimO a'rtigo de uni· Secretário
de Finanças da Prefeitura de São Paulo, mostrando que a
adoção de ações de caráter adminístrãtivo, seja na limitação
das despesas do poder público, seja no rcvigoramento da ação
fiscalizadora, ao lado de outras. serão muito mais úteis para
o aumento da receita do que a mudança dos tributos.
Ademais, não se notou até aqui que os responsáveis pelo mecanismo administrativo, sobretudo da arrecadação, tenham
proposto ao Governo as providêridas capazes ·de reduzir e
conter a sonegação.
Agora mesmo, a Receita Federal deixou conhecer-se que
_
a sonegação chega a 50% ou a quase 50%.
Por que não revigorar os órgãos da administração fiscal
da União? Por que não fazê-los funcionar com rigor, para.
surpreender a sonegação e puni-la?
Não quero fazer elogio de nenhum governo estadual,
ainda menos o do meu Estado. Mas desejo salientar que,
na Bahia, as providências administrativas adotadas pelo Governador Antônio Carlos Magalhães restabeleceram a arrecadação normal do Estado, sem violência nem excessos, e a
receita está crescenQo mensalmente. É de tal ordem a situação
no Estado que o Governador não nega que pode realizar
seu programa de ação, corno está realizando, sem dependência
do Governo Federal.
Por que não se há de conseguir medidas dessa natureza
no plano federal?
É justo, é natural, é razoável admitir-se que com todo
o organismo existente, com toda legislação em vigor, haja
possibilidade prolongada de uma sonegação que se eleva a
quase 50%? Onde está a ação dos agentes fiscais da União?
Onde se encontram as atividades_a_rrecadadoras? Não parece
possfvel aCeitar que esse fenómeno- se- prolongue sem culpa
dos próprios órgãos da Receita Federal.
Não qbstante, o que menos se está cogitando, pelo menos
para o conhecimento da população e deste Congresso, é das
medidas que digam respeito à contenção da sonegação. Mas
essa seria uma grande providênç:ia a beneficiar o Gove"I·no
em exercício.
- Ao lado dessas providências de caráter administrativofiscal, as outras que cahem, não parece que sejam no sentido
da criação de plano plurianual. Sou partidário dele, mas se
o propusesse hoje, aqui, ao Presidente Itamar Franco, na
verdade não queria ser:vi-lo, mas perturbar-lhe a administração.
Quem chega ao Governo com as limitaÇões Com qtie Sua
Excelência o alcançou, há de adotar as medidas que sejam
compatíveis com o fe"fnpO-áe- sua administraÇão e·com as circunstâncias que a envolvem.
O -Governo precisa aumentar a produtividade de todos
os seus serviços; muitos dos quais se diz notoriamente que
estão desorganizados.
_ ~liás, quando se abre um jornal, a cada dia, lê-se que
h~ ministros que ainda n_ão estão sequer definitivamente loca li~
zados nas suas repartições. Há disputa de espaços até entre
Ministros de Estados ou dirigentes de serviços.
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o Sr. Mário Covas-

PermlteRmc

v.

~

Ex•

~

um aparte?

O SR. JOSAPHAT MARINHO- Pois não.

O Sr. Mário Covas - Senador Josaphat Marinho, eu
não sei nem como lhe dou o aparte. Talvez seja a primeira
vez na vida que cu tenho a audácia ou a ousadia de discordar
dos conceitos de V. Ex•; seguramente em meu favor~ Não

discordar de todos os conceitos, apenas de alguns. Há pouco
se discutia aqui o prohlerna sério que o Governo tea que
enfrentar ... mais do que o Governo, as estruturas_ institucionais, a Nação terá que enfrentar, a partir do plebiscito.
E aqui V. Ex", secundado pelo Senador Marco Maciel, ainda
apresentaram a desconfiança de que determinados setores ou
que determinadas figuras, ultrapassado o plebiscito, pretenR
dessem antecipar a instauração do parlamentarismo. Há uma
boa maneira de evitar isso: é não antecipar a reforma constituR·
cional. Aliás..,_ não v_ejo por que antecipar a refoorma co~stítuR
cional. Sou contra a antecipaç-ão da reforma constitucional,
pelo menos nesta altura. Já não vejo sentido em que se a
faça. Parece perf,eitamentc razoável que se faça o plebiscito
em abril, que se amadureçam as conseqüências, a legislação
ordinária daí decorrente, e que se faça a revisão a partir da
data para a qual estava marcada, de forma que se só exporá
estampado constitucionalmente o novo regime ã -partir c!_o
término da revisãõ constitucional. E, portanto, evitadO este
problema que V. Ex~ coloca, que também me pareceria um
problema desastroso. Quem quer que tentasse antecipar o
calendário já estabelecido, que previa, na vitória do parlamentarismo, a sua instaurãção ao término desse ü"Ov.erno, me
parece, estaria prestando um desserviço à Nação. Por outro
lado, confesso a V. ExH que custa-me entender que um governo
não possa simultaneamente operar no curto e n9l_çmgo prazo._
Eu me lembro de uma figura política, que já morieu, neste
País, o ex-Presidente Jànio Quadros, que tinha-_ti_raçlas_ de
efeito extraordinárias. E eu me lembro que, quando ele iniciou
isão defender 1% do aumento do JCM - naclue1e tempo
chamavaRse Imposto de Vendas e Consignações- no Es-tado·
de São Paulo, para fi"nanciar o plano energético, fOi aco:riipa~
nbado do Secretário Carvalho Pinto, Secretário da Fazenda;
Secretário Caetano Álvares e o Presidente da E!}!presa de
Energia Elétrica, que era o Engenheiro Mário Lopes Leão.
Os três fizeram exposições, enquanto o Governador ficava
de forma absolutamente quieta, assistindo ao que estava aconR
tecendo. O -apresentador c formulador era urna fig_ura que
depois foi nosso companheiro aqui, o Deputado Evaldo de
Almeida Pinto. Ao final das exposições, feitas com gráficos,
susteO.tadas teoricamente, o telefone começou a tocar com
perguntas. Em determinado momento, o Evaldo tr9uxe uma
pergunta dirigida ao Secretário Carvalho Pinto,- pela ciU.al o
cidadão dizia: ··- Para quê os senhores vão aumentar isso'?
Afinal, urna usina hidrelétrica é coisa para dez anos; para
quê, neste governo, os Senhores vão aumentar o imposto
com o objetivo de fazer uma coisa que nãO con-seguirão fazer
no seu governo1 E o Carvalho_ Pjnto,_ com _aquela seriedade
que Deus lhe deu, passou meia hora justificando uma posição
que é justificável com três palavras. Quando el_e acabou de
fazer a justificativa, o Governador pediu a palavra, dizendo:"
- Evaldo, eu queria dar um palpite para o telespectador.
Eu queria lembrar ao telespeclador que nunca comi jabuticaba
de jabuticabeira plantada por mim''. E c~i~ _que com _acjueia
frase ele definiu com clareza o papel que uma administração
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tem que fazer. Sem dúvida que este Governo tem que atuar
no imediato. Vi, outro dia, urna manifestação do Ministro
António Britto, a respeito, inclusive na faixa da sonegação,
do que já tinha conseguido, em um mês de Governo, baixar
de 320 mil para 250 mil o núm_eiO d"e dev~~ore~;_ ~niculando
CO!O os muni~_ípios, articulando agora" na á_r~a_-r-ural -que
representa 4 milhões de aposentados- inclusive no combate
à sonegação - , estabelecendo _um acordo com os clubes de
futebol, estabelecendo um segund9 acordo com ·os clubes so~
dais. Parece-me, __se_j_a na linha de_ combate_ à inflaç_ãº 1 seja
nã.liilhã âo 1ffiediato, absolutamente indispensáveis. Mas isso
não o desobriga de formular uma equação para Previdência
de·m~d_Íq e longo prazo. Não vejo como o Governo, sobretudo
um Governo que tem o tempo contra si, que apenas tem
dois anos, possa se desobrigar da sua tarefa de longo prazo.
Lógico que ele tem que operar no curtíssimo prazo. Nesse
sentido, fazia referência outro dia, dessa tribuna, a uma propoR
sição feita pelo PNBE de_ São Paulo, a respeito do combate
à sonegação, que é extremamente pÕsi~iva. De fornià que
não vejo por que se imag'inar isso, acho que é perfeitarriente
razoável. Vi outro dia o Ministro Paulo Haddad, num almoço
na casa do Senador Beni V eras, ao qual estavam presentes
cerca de 30 Deputados, restringir, neste in~tante, a aspiração
da reforma- daquilo que V. Ex~ chama de reajuste fiscal
~ a três aspectos: primeiro, a cri~Çã(.) do imposto, :que vai
nascer, inclusive, através_ de uma emenda constitucional; seR
gunqç, ao crescimento da arrec_adação em 1% do PIB, extraiR
do da sonegação, que representa 4 bilhões de dólares; e, terceiR
ro, a tentativa de modificar uma lei que. alterada neste ConR
gresso, representou uma quase inviabilização do pagamento
do-Im-posto de Renda da Pessoa Jurídica. Primeiro, não vejo
por que o Governo deva ser condicionado meramente ao imediato. Seguramente, é possfvel até que ele s_e desembarace
dessa tarefa. Ê lógico, dize!lJ que ele já está ''carimbado";
dizem- que o GOverno está imobilizado - e.tc. No fundO isso
tem o objetivo de parametrfzar a _su_a atu_ação, mas__a rigor,
não vejo sequer que esteja paf31iSãdô--e· m-uito meiloS âo que
isso, que deva somente olhar para o curto prazo. V. Ex\
que tem dado enormes lições de planej3m~nto, desta tribuna,
-e da sua visão do que representa um projeto nacional, fundaR
mentalmente a partir das vertentes de natureza planejadora,
V. Ex~ ~abe melhor do que ninguém o pe~o e o compromisso
qi.ie cada um de nós e, sobretudo, aqueles que assumem o
Executivo, têm com o longo prazo. Isso significa que o dia-adia deva ser desobrigado? Isso significa que_a visão da r-esponsabilidade díreta e imediata deva ser desdenhada? Não. SimR
plesmente; parece-fie que é muito dÍfícil, aíildãC)Ueo Goveino
esteja cometido pelo rigor do tempo, ainda que a sua tarefa
seja limitada à metade do prazo da tradição, ainda assim,
parece-me que se este Governo abrir mão do seu compromisso
com o futu-ro, desde logo, ele não terá nenhUm- Compromisso
com o presente. Só é possível ele equacíonar Coisas no preS€:riie
se ele for capaz de fazêRla em consentânea com um projeto
para o futuro e só se pode ter um projeto para 6 ftitüro
se nós formos capazes de fincar as bases_, neste instante, do
confronto c_om as dificuldades do momento.
Eu, realmente, que _aprendi permanentemente a beber
nas lições de V. Ex\ sinto urna certa dificuldade em poder
concordãr com esse aspecto específico. E, ainda ne_sse caso,
invoco as lições que sempre aprendi. V. Ex~ nunca foi hOmem
do imediato. y. Ex• sempre nos ensinou que a posSibilidade
de uma existéncia dignã no futuro nasce da voca-ção e da
preocupação que hoje se tenha com essa perspectiva futura.
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O SR. JOSAPHA T MARINHO - Sou muito grato a
V. Er, Senador Mário Covas, pela intervenção. V. Ex~ sempre
esclarece, ainda quando divergindo.
PermitaRme esclarecer que não sustentei que o Governo
devesse esquecer, abandonar, desprezar as medidas para o
futuro. O que comecei assinalando é que o Governo que
entra em caráter de transição, deve preocuparRse essencialmente com aquelas medidas, aquelas reivlitçlicações que possa
alcançar, a fim de não se.pcrder na teia de soluções ineficazes.
Sem dúvida que um

Govemo que disponha de um prazo nor-

mal de mandato pode e deve conciliar as me:.didas de efeito
instantâneo com aquelas outras de longo prazo. Basta que
saiba planejar adequadamente o que visa à solução do provi___-___ -sório e o que se destina à criação do futuro. -'Mas não é o caso do Presidente Itamar_Franco. Sua Excelência tem dois anos de mandato; assumindo no curso de
uma grave crise,_de que precisa sair, e-t~ndo à sua fr_ent!;!
fatos políticos e eleitorais que perturbam naturalmente a atividade adminiS:trã:tívã. Se não se dedicar· a realizar o possível.
perder-se-á no irilpossível. Esse é que é- o proble"nla para ele.
E o Governo não deve perder-se no_ aleatório". Claro _que
pode planefar para o curto prazo e prever medidas que se
destinem ao longo alcance. Mas não é issO qUe se está apurando. Agora mesmo, as notícias dizem que o próprio Plano
de Emergência foi- ãdiado para após a solução do impe3chment. Ora, se as medidas são de emergência, o Governo deve
pó-las em prática quanto antes, a fim -de atender ao que está
em curso contra os interesses da população.
·
E o nobre Senador Mário Covas mesmo deu_um exemplo
concreto- das vantagens do procedimento objetivo, quando
assinalou as medidas adotadas pelo Ministro da Previdência.
Se o Ministro da Previdência, sem alterar a legislação, por
meios_ administra-tivos, em curto prazo, já reduziu a sonegação
naquele setor, por que não há de_ fazê-lo o GoVerno, no conjunto do ordename_nto fiscal?
Ao Ministro Antónío Britto, aliás, a ponderação que lhe
faria é a de não perderwse muito na criação de órgãos. Se
ele já obteve essa solução redutora da sonegação com o m,ecanisrno atual, não me parece, por exemplo, prudente que sugira, como já Sugeriu, a criação de um OuvidorwG~ral da__pr~viw
dência.
A minha impressão é a de que este País não está precisando propriamente de novos órgãos, mas de funcíonamentb
dos órgãos existentes, da ação adequada dos mecanismos já
criados. Esses é- que não estão funcionando adequadamente.
Mas eu_ dizia que o Governo precisa das medidas que
tenham o efeito próximo, como o aumento da: produtividade
em todos os serviços; ou o· desenvolvimento na produção,
na saúde, na educação, na correção das rodovias ou na criação
de novas_ r_odovias. São es-ses fatores qUe Concorrerão para
a melhoria das condições de vida da população.
As medidas, portanto, hão de ser prioritárias - esSe
é que é o problema - e só há prioridade onde há plano;
mas as prioridades hão de ser estabelecidas segundo as necessidades da coletividade_. as exigências, sobretudo, do homem
comum, do homem do povo. Não pode ser prioridade, por
exemplo, instalar alto-falantes _e_m compartimentos sanitários,
como os jornais acabam de anunciar que já ocori_eu, ou está
ocorrendo, no Banco Central.
As medidas prioritárias são aquelas que dão força, energia, à Administração, para servir à população, ou que jã produzem efeito diretamente em benefício da população.
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Medidas dessa natureza, como a que se anunciou, não
prestigiam o Governo, ao contrário, revelam que não há o
cuidado devido na fixação das ações administrativas priorítárias.
-- - ---··--- ---- - - -- Qtiein, aliás, melhor definiu este objetivo do Governo,
de ação para efeito imediato, foi o próprio Presidente Itamar
Franco. A imprensa reproduziu frase dele que é muito expressíva: "Minha missão" - disse o Presidente - "é traduzir
em medidas concretas ·a esperança de progresso". Quer dizer,
o Presidente, revelando bom senso, confessa que não lhe cabe
um governo de plano a longo prazo, mas o que se· lhe impõe
é restaurar o prestígio do Estado e da AdminíS:tr"ação, vale
dizer, criar a esperança de progresso.
Na medida em que o fiZ-er. já terá prestado um relevante
seiviço à Nação. Um- bom serviço à Nação não está apenas
na multiplicação de grandes obras, de empreendimentos notáveis, mas na fixação-de objetivos qu~-~-~P-~~~ITL_!l<l._P_~E1.1~5ão
a confiança ou_a c_eiteza de que o seu futuro está sendo bem-orientado.
Essa esperança de progresso a que se referhi o Presidente
traduz-se, sobretudo, num planejamento de emergência e na
realização daquelas obras e daqueles serviços que vão ao encontro das necessidades da população tlJI sejam capazes de
SUperar as grã.ndes dificuldades crescentes.
Planejar, sem dúvida- e sou partidário do planejamento
- planejar é útil. No mundo moderno, apesar da reação
liberal dorp.inante no Brasil, o planejamento é útil e adotado.
-o Planejamento de caráter plurianual não deve ser dogmático',há de ser flexível. É conveniente, é adequado para orientaf-aadministração_e delimitar seu campo de ação.
- Quando, entretanto, o Govein-o Vive-uma crise- e dela
precisa sair, como é o caso do Brasil, o planejânieritó há
de ter em -conta, sobretudo, as necessidades e as limitações
ém curso. Se o Goverrió não esriyer atentO a essas razões
de reStrição do seu campo de ação, pode perder-se na indeterminação dOs fins precisos. São os fiii.s preCisOS- que caracterizam a Administração, porque a levam à realização _do que
é razoável e compatível com as exigências da crise.
Como vêem, Srs. Senadores, vim à tribuna menos com
o espírito de crítica e mais com o de ponderação. Entendo
mesmo ·que ainda não é hora de criticar, arites de advertir.
E é com uma advertência do Padre Vieira que encerro estas
ponderações: "QUem levanta muita caçã e não segue ilenbUw
ma, não é mal que se recolha com as mão vazias".
O_Sr. Pedro Simon- Permjte-me V. E~~ u,m, aparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Corrcedo o aparte a
V. Ex•
O Sr. Pedro Simon - É com muito carinbo que veJO
nosso mestre na tribuna do Senado, fazendo eSS!! importante
pronunciamento. O "Josaphat que conheço é este que esto:u
_vend_q agora: o velho J_os;:t,phat, o g_ra:nde_Líder da Qposiç~o,
o homem brilhante que_, na verdade, empolgou este Senadp
e a quem aprendi a admirar e a seguir. Nas horas mais difíceis
deste País, V. Ex~ estava lá, lutando, permanente. V. Fr>
é uma das grandes bandeiras, não apenas deste Senado, mas
deste País. E V. Ex~ sabe que sou seu admirador perinanente,
com carinho, com respeito pelo que representa V. Ex~ na
história política deste_ País. E é este Josaphat que eStou vendo.
Na verdade, nesse ano e meio que passou - o ano passado
e o primeiro semestre deste ano - , V. Ex? estava cõntido,
amarrado, numa situação que todos nós sabíamo_s .que era
incómoda e difícil. Todos nós sabíamos_ que V. Ex~- não se
_o
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identífícaVa com aqueias Coisas que estavam acontecendo. Todos nós sabíamos que V. Ex•, pelo scucaráter, pela sua maneira de ser, pela sua posição, não tinha nada a ver com as
coisas que aconteciam e que se repetiam. E V. -Ex\ Com
grande brilho e dignidade, ma_nteve sua posição. _As pessoas
que o conhecíam e o conhecem sabiam. E V. Ex•,_ mais por
não dizer do que por dizer, mais por um aparte genérico~
deixava clara a sua posição. Agora V. Ex• está livre, tranqüilo,
sereno, passarinho solto, voando no seu ambiente. Penso que
V. Ex", com a elegância que lhe caracteriza, com os argurande colaboração a este País._ Não há dúvida neQhuma que
V. Ex~, com o seu- estilo, com -a sua inaneira de ser, haverá
de prestar grande colaboração a este País. e ao próprio Governo. Como muito bem diz V. Ex", analisar eadvertir_Q Qo_y_e_mo,
e menos criticá-lo, trurriã. -fOrma de colaborar, é uma forma
de chamar a atenção. Já de saída, V. Ex• faJa, cqm_preq~u
pação - e é importante isso, porque, se não se olha por
que se está botando alto-falante no banheiro do Banço Central, daqui a pouco acontece o que aconteceu com -os PC
da vida. V._ Ex~ tem razão. Vamos cuidar dos mínimos detalhes, para que, pbsteriormente, tenhamos condições de cuidar
dos grandes detalhes. Quero dizer a V. EX" que vou pedir
ao Presidente do Banco Central que traga essa explicação~
que, sinceramente, não posso lhe _dar agora. Também não
considero que seja- prioritário, numa hora como essa, colocar
alto-falante no banheiro do ~anqJ_ Çentral. Não entendo a
prioridãde. V. Ex~ traz um assun_to da m_(!ÍO.r_ ÍTI"Jportância,
do maior Sigilificado, e tem que ter uma resposta. Mas, nesse
momento, em que o Presidente está esperando as decisões
finais, está espe-rando o resultado deste Congresso para saber
se vai ser mantido, ou se vai voltar o antigo Presidente, será
que o banheiro do Banco Central, o WC do Banco Ce~tr_al
não pode esperar? Será_ que isso é urg~nteJ A mim me parece
que não é. Quero feliCitar V. Ex• que, com esse mínimo detalhe
mostra algo importante, e mostra para nós como será a atuaçãO
de V_ Ex~. realmente importante, competente e responsável.
Em relação ao plebiscito, acho que é muito importante a
posição de V. Ex• Sou_ daqueles_ que vejo com restrição a
antecipação do parlamentarismo, mesmo que adotado. O dis-curso que defendia daquela tri~una. continl!_ÇI ;t_ maJ!t~r b9je.
Acho q_ue o Sr. Co_llo-r, se_ for mantido, ou o Sr. _ltamar,
se ficar, não têm o direito de abrir mão, porque quem lhes
deu o mandato foi o povo, e o povo deu o mandato num
sistema presidencialista e não num sistema parlamentarista.
Nem nós temos condíçõcs de mudar o mandato do Senhor
Presidente da República, dizendo que no último ano será
parlamentarismo. Fecho com V. Ex\ ma~ tenho a mesma posição. por uma questão jurídica e de bom senso. Parece-me
que se formos adotar o-parlamentarismo, temos que·oorneçar·
com o pé direito, temos que eleger um Presidente da República
que já saiba quais sãos os poderes c os direitos que va_i ter;
temos que eleger um gabinete que já saiba quais são os· poderes
e as responsabilidades que terá. Não me parece que, para
um presidente em fim de governo. seja uma ho~ _tática e
urna hoa prática introduzir o parlamentariSriio. Ele Oive realmente começar com o pé dil'cito. Meus cumprimentos a V.
Ex'·' também quando fala que a ::-;oncg~çãq _é um~__g~e_!t~o
séria. Tem-razão" V. Ex•_ A sonegação é uma questão mjlitq __
séria, tão séria qUe iemóS qúi fazer alguma coisa. Outro dia,
estava falando com alguns represcntal"!t~_s ,do_ Governo, e eles
diziam que lní. coisas fantástíCas neste País. Po~ _cxe!J1plo, em
função do reduzido número de faseais-responsáveis Pela- sonegação, os empresários sahem que. de 5 em 5 anos, eles não
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podem aparecer na sua casa, porque são cerca de mil fiscais
para ·milhares e milhares de empresas. Na verdade, se desaparelhou, se_ fez uma desorganização de tal maneira que a sonegação é uma instituição praticamente oficiãlizcida. Tem razão
V. Ex", é um assunto que temos que debater, que temos
que analisar. Aliás, o Cqngresso está analisando, o Senado
e-'-Stá--analisando, tem uma CPI especial, cujo presidente era
o Senador Fernando Henrique Cardoso, e o Relator é o Senador Ronan Tito, com es-sa responsabilidade. Já analisaram
os porquês da sonegação, quais as fórmulas através das quais
vamos alterar essa situação. Mas concorda V. Ex~ comigo,
que o próprio Governo, no s'eu projeto, diz que entre as
fórmulas de obtenção de receita para o ano que vem está
exatamente a busca de quatro bilhões de dólares no combate
à sonegação. Atualmente a sonegação atinge 50% e a alteração
9~~a realidade é exatamente a fórmula que temos que buscar.
Agora, b Governo mandou para esta Casa um projeto de
reforma à Constituição. Algo que o governo do .Presidente
Collor, desde a campanha eleitoral, aliás não apenas o Presidente Collor, mas todos, todos os candidatos a Presidente
da República, defendiam como grande plataforma de seus
governos exatamente ... Todos os presidentes falavam da importâncüi de uma reforma fiscal que deveria ser feita pois
era preciso e no "Bolo de Noivas" do Presidente Fernando
C.oflor o que mais se discutiu e se debateu foi a reforma
fiscal, no Congresso, na Câmara e aqui no Senado tiverrios
comissões e Iriais comissões debatendo esse tema. O Presidente Itamar, que dizem não ter feito absolutamente nada,
parece-me que fez. Primeiro. teve coragem de mandar para
esse Congresso um projeto de reforma- fiscal e diz, com toda
a tranqüilidade, que este Congresso é soberano para tomar
as decisões. Ele apresentou o projeto que está sendo debatido,
e nós, no Gabinete da Presidência do Senado, apelamos às
Lideranças para que os S_enadores acompanhem na Câmara
o andamento desse projeto de reforma fiscal, para que nós
possamos votá-lo, debatê-lo e analisá-lo. É um projeto que
tem algumas coisas diferentes e onde o Presidente Itamar
fez questão de colocar as suas mãos. Por exemplo, e tetricidade
sim, mas até quem ganha um mínimo não pagará, porque
o imposto seletivo sobre eletricidade faz questão de deixar
de fora aquele que ganha um salário mínifnó. Pelo que- eU
me lembro, é a primeira vez que acontece algo assim. Foi
criado o imposto sobre cheque. sim; mas quem ganha até
dez salários mínimos não paga; ele paga aqui, mas desconta
o imposto sobre cheque na hora de pagar a contribuição para
a Previdência Social. A poupança popular, aquela formada
pelas pequenas poupanças do povo, não.sofre esse. desconto
do imposto sobre cheque. Então. trata-se de um projeto que
tem preocupação com o social. Aumenta? Aumenta. Deve
_ser debatido? Deve. Deve ser aperfeiçoado? Deve. Mas o
Presidente teve a coragem de fazer algo nesse sentido e de
trazer para o debate nesta Casa. V. Ex~ diz que os Ministros
ainda estão disputando espaço. talvez até físico. É verdade.
Mas 9_ que aconteceu? Aconteceu que o Governo anterior
fez uma reforma que complicou e desorganizou o sisterria
administrativo, que já não era bom. Uniu no Ministério da
Ecq_noJ11Ía_o _da_Faze_n_da e o d9_ Planejamento.. E a resposta
que se teVC foi <.jue Os Ministros, tanto a Ministra. comoo
último Ministro, ficaram praticamente com -o mün.do diante
de_ si. Com o dia-a·dia de levar a Fazenda, com o dia-a-dia
de p_agar as contas. praticamente desapareceu o Ministério
do Planejamento; porque, no dia-a-~ia de fazer as contas.
praticamente mio se planejou ahsolutamente nada. Reunir
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seus Ministros que analisem essas questões? Acho que alguma
dos Transportes foi uma loucura. Na verdade, as grandes
coisa foi positiva. Sua Excelência gritou quando houve o au~
estatais, como Petrobrás, Eletrobrás, Petroquisa, Correios e_ menta de eletricidade, mas encontrou uma fórmula: quem
Telegráfos, DAE, estavam todas nas mãos de um ministro,
paga luz com taxa mínima não_ vai ter aumento, vai pagar
que não tinha condições de levar isso adiante. Por outro lado,
exatamcnte a mesma coisa. Quem ganha até tantos salários
este Governo, qlic é de muita ação, enviou seu projeto ao
mínimos vai ter um aumento de 10%. Nós vamos ter um
Co_ngresso Nacional, que teve a mais ampla liberdade para
aumento de 20%; as indústrias vão ter um aumento de 22%.
debatê-lo e alterá-lo, e hoje já temos Uma refqrrria adminisE pelos estudos que se estão fazendo, já se pode antever
trativa votada pelo Congresso. Pode ser que V. Ex~ tenha
que, em termos de produtos derivados do petróleo, vai acon-'
razão: talvez ainda haja Ministro seril o seu- espaço. Mas,
tecer mais ou menos o mesmo. Os botijões de gás de quantidade mínima, que são· usados exatamente pelas pessoas mais
na verdade, foi fcifa uriút reestruturaçãO a toque de caixa
humildes, vão ter um preço bem inferior. como bem inferici'ique me parecia necessária. V. Ex~ diz que o ouvidor da Previdência Social pode não ser necessário. O importante é qu·e
será o preço do óleo, da gasolina e dos outros produtos que'
as coisas andem, que os órgãos que já exJSte"rii ·continuem são usados pela generalidade da população que tem menos
trabalhando. Respeito a posição de V. Ex", mas repare que
condições. O nosso Presidente da República tem a sinceridade
há um projeto que chega hoje. Informo a V. Ex• que o Ministro
de dizer: ..Tenho dúvida" ou "Tenho angústias". Acho isso
AntôniO Britto telefonou-me dizendo que faz questão absoluta
positivo. Um Presidente da República que diz: "Pretendo
de vir ao Senado co-nversar sobre os três projetas que apresen- falar depois que o Senado ou o Congresso decidir", merece
respeito. se- Sua Excelência viesse aqure· fizesse· úni grande
tou. Entraram ontem aqui três projetes da Previdência: um
coloca aquilo que já debatemos aqui, ou seja·, coloca um reprepronunciamento, anunciando: "Vou fazer isto, vou fazer aquisentante dos aposentados e um representante dos trabalhalo", isto não poderia ser interpretado como uma coação. ou
dores nos órgãos de administração da Previdência; o outro cçmo pressão em cima do Senado Federal? O Se11ado ·vai
estabelece uma fórmula de se debater a dívida de todos os votar e decidir, e Sua EXCelênCia teria que usar sempre -o
órgãos com a Previdência; S. Ex" acha que se deve encontrar condicional: "Farei, se for mantido na Presidência . Pois preum meio e uma fórmula para que, daqui para diante, se tenha feriu, ainda que com desgaste, esperar a decisão soberana
o desenvolvimento de corno pagar à Previdência, eis atrasados do Senado Federal para, em cima dela, fazer um pronunciaque ela recebe; o terceiro projeto fai refàêOCia exatamctltc
mento, caso seja maritídO pelo CongressO-Nacional. Tenho
à criação de uma ouvidoria. Nós indicaríamos alguém, que
aqui algumas notícias interessantes que vou ler para V. Ex•:
"Tribunal de Contas da União ínvestíga alto-falantes nos baseria votado pelo Congresso Nacional, para apurar, fiscalizar,
buscar as fórmulas através das quais se apurariam as denúncias nheiros da sede do Banco Central (da sucursal de Brasfiia);
feitas contra a Previdência. S. Ex· quer criar e·ssa Ouvidoria
''O Tribunal de Contas da União vai investígar a instalação
com essa responsabilidade. O projeto vai estar na Casa. Não de alto-falantes nos banheiros da sede do Banco CentraL O
foi uma decisão ou uma portaria; não foi algõ tomado a nível Banco Central gastou o equivalente hoje a 49,3 milhões ...:..
de governo ou a nível de manchete de jornaL Vamos ver. 17,9 milhões em setembro e 18,8 milhões neste mês -para
O Ministro está-aqui. Na hora que V. Ex•.> quiser, marcaremos colocar o serviço de música ambiente avisos nos banheiros".
uma reunião p3ra ele fazer suas exposiÇOcS. Ele pode ter Foi no Governo anterior. Repare V. Ex~ que eu não sabia
razão, ou pode ser que V. Ex~ tenha razão; vamos debater de quem era e já manifestei a minha solidariedade a V. Ex•.
em conjunto. Mas a forma me parece importante. Aliás, falan- porque achava um absurdo - mais um praticado pelo Godo em Ministro da Previdência, repare V. Ex~ que são sur- verno anterior. Meus cumprimentos a V. Ex~ É com alegria
preendentes as decisões que S. Ex~ vem tomando, inclusive que vejO V. Ex'! na tribuna e que recebo as suas aulas, a
essa de fazer com que fosse paga aoS ap-os-entados a primeira sua orientação, a suã dignidade, o seu caráter e a sua compeparte dos 147%. Realmente, esse é um númerci- nunca visto têrida. Seu aluno eStá aqui, com o maior carinho, ouvindo
em termos de pagamentos da Previdência. esse que está sendo e prestando as reverências que V. Ex~ me~ece. Muito obrigado.
feifo pelo atual _Governo. Aliás, diga-se de passagem - e
O SR. JOSAPHA T MARINHO - Nobre Senador Pedro
. o Ministro Antônio Britto é o primeiro que diz isso - foi
um trabalho positivo do seu antecessor. Inclusive S. Ex~ man- Simon, a resposta que lhe devo são as últimas palavras-deste
teve a equipe montada pelo último Ministro"- da Previdência,· discurso, em verdade já encerrado.
Mais do que às suas palavras tão generosas, devo-lhe
pela sua seriedade e responsabilidade. S. Ex~ faz questão de
dizer: cerca de 700 mil aposentadorias irregulares e imorais agradecimento pela atenção co·m que o Líder do Governo
já foram canceladas. É_ verdade que isto não poderia ter sido atende não a críticas, mas a ponderações de um Senador.
feito apenas ·na- gestão do Sr. Britto, mas s_ Ex• reconhece Devo dizer-lhe que minha posição é e será a mesma que
que o seu antecessor tomou essas providênci3S-põsitivas. V. adotei no Governo passado. Tive oportunidade de declarar
aqui qúe não era Senador do Governo, nem Senador da OposiEx~ diz que as prioridades devem ser estabelecidas. Concordo.
O nosso Presidente Itamar tem sido muito critltãdo por deter- çãO. Sou Senador pela Bahia, que busca cumprir seu dever ...
minados setores da grande imprensa nacional por estar se
O Sr. Pedro Simon - Além de Senador da Bahia. V.
preocupando com o preço do remédio, com as tarifas, com _Ex~ é Senador do Brasil.
os juros. Eles alegam que o Presidente da República não
tem que estar se ocupando desses problemas. e, sim, com
O SR. JOSAPHAT MARINHO - ... apoiando ou critia questão da modernidade, com as questões macros que estão cando as medidas segundo lhe pareçam certas ou erradas.
aí. O Senador Mário Covas fez um brilhante pronunciamento For essa a poSição- qtie ·aâotei desde-1991, q·uarido frigreSSeloutro--dia aqUI, õfiâe questionou exatarnente isso. Será que nesta Casa.
é crime ter um presidente que se preocupa com os problemas
Se.,,durante os últimos meses, mantive silênciO, eu- o fiz
soçiais, que- tCin a preocupação de debatê-los e cobra dos deliberadamente; havia muita gente para criticar o GOvernO
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em declínio, c cu, com o veJOo cspfritci-âe Oposiç~o dem_ocrá~
tica-~ cosüimo não atirar pedra em apedrejados.
No momento, volto à tribuna, como acabo de fazer, para
traçar algumas ponderações; sequer o faço em forma de crítica.
Devo ir a'o encontro de V. Ex·' para dizer· lhe que mlo critiquei
hoje, nem criticarei amanhã ó Presidente da República, seja
Itamar Franco ou outro que adotar medídas concretas ou
manifestar condenação com relação ao abuso do aumento
de tarifas ou de preços de quaisquer utilidades. Não há assunto
pequeno para o Presidente da República, quando disser respeito ao interesse do povo. Se o Governo não pode conter
de todo o abuso dos poderosos, deve, pelo menos, lutar pela
satisfaç_ão das necessidades dos economicamente fracos. -Ai
estarei sempre ao lado do Governo. Esta é a minha posíção:
de um socialista sem dogmas; ç~ta é ~ minl;ta posição hoje
e será a minha posição amanha.
Quero, sobf~tudo, congratular-me pelo diálogo que aqui
estabelecemos. V. Ex~. Líder do Governo, fala com a energía
do velho Líder de Oposição. É assirri, aliás, que deve_ se_~
um líder do Governo: deve critica"r o qUe ericontrã e~ des?certo; apontar o etr6 ou concordar com o "que é apontadode erro dentro do Governo. Ninguém serve bem ao _Governo
se o apoiar sempre, mas se lhe apontar também os desacertos.
Essa é a função do Parlamento; essa é a tarefa que continuarei
a desempenhar.
No momento, como resumo de tudo quanto disse, lembro
ao honrado Senhor Itamar Franco que governo sem prioridades _é administração perdida na indeterminação de fins precisos. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Senador Nelson
Caindi'Õ, gostilria que V. EX• recebesse a manifestaçãO da
alegria de todos nós em vê-lo bem disposto e em nosso convívio.
O SR. FRANCISCO ROJ;..J;..EMBERG- Sr. Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação.
PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra ao
nobre Senador.

O SR. FRANCISCO ROJ;..LEMBERG (PFL - SE. Para
uma breve comunicação~ Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs- Senadores, _you percutir um tema que acaba de
_ser" abordado pelo eminente Senador Nelson Carneiro, a quem
damos as boas-vindas, manifestando nossa alegria em vê-lo
de volta, recuperado, são e disposto.
Ao nosso primeiro encontro, S.Ex§ me abraça, agradece
por ter-lhe telefonado e diz: uAmanhã, às 10 horas_, estaremos
na Comissão de Constituíção, Justiça e Cidadania para trabalhar'~. É esse o Nelson Carneiro que não se abate e que se
tOrna. por isso, pela sua inteligência, pela sua capacidade
de luta e pela sua força interior incontrolada, um paradigma
para todos nós.
Mas, Sr. Presidente, quero registrar, neste _41:~tant~~_,__ o
momento em que o mundo inteiro; através de 160 nações,
se dedica a fazer não !,liDa comemoração, mas oum trabalho
sér~o de divulgação do que é a AIDS; 3 doença que veio
substituir a peste branca da minha geração, o câncer da geração atual, a doença que todos nós hoje tememos e respeitamos
demais, porque não lhe conhecemos. embora tantos afirmem
Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o
o contrário, os mecanismos de ação~
Sr. Mauro Benevides, Presidentr, deixa a cadeira da
Vivemos um momento muito difícil no Brasil no mundo
presidência, que é ocupada pelo Sr. Epirácio Cafeteira.
- e a África, de uma maneira especial. Quem teve a oportuDurante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o
nidade de ver um documentário ontem deve ter ficado profunSr. Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência,
damente chocado ao verificar que meninos e jovens africanos
que é ocupada pelo Sr. Beni Váas, Suplente. de Secrecgmeçam a sepultar seus pais mortos por AIOS. Não encontário.
tram caminho de volta; ninguém lhes quer; não têm mais
lar; não têm emprego; não têm trabalho e resta-lhes tão-so~
O SR.PRESIDENTE (Beni V eras)- ConcedO a palavra, -mente aguardar também a sua vez de morrer.
para uma breve comunicação, ao Senador Nelson Carneiro.
--Aqui nó Brasil, Sr. Presidente_ e Srs. Senadpres, apesar
O SR. NEJ;..SON CARNEIRO (PMD B __:___ RJ _ Para uÍna
de sermos a quarta nação do mundo em número de aidéticos,
breve _comunicação. Sem_revisão c;lo orador.) -Sr. Presia AIDS nos preocupa, embora, ao mesmo tempo, nos estimule
dente,Srs. Senadoies, devo inicialmente manifestar a V. ExA
a. çuidar. de outras endemias, endemias mais singelas e que
e a todos os demais colegas, funcionários e jornalist_a·s deSta
têm solução_, mas que continuam matando o brasil~iro, t_a_,!Il~
Casa, meus agradecimentõs pela solidariedade_ com. que me_ bém com muita violência !! em nUmero maior do que a AIDS.
acompanharam nessas últimas semanas,_ num momento de
Quero lhes Úllar da meningite, que é endêmica no Brasil,
incerteza quanto à minha saúde. Mas aqui estou, Sr. Presie no meu Estado de uma forma_ toda especial; quero lhes
dente, principalmente para lembrar que hoje se institui, definifalar da cólera, que também é curável e que está matando
tivamente, _a campanha _contra essa terrível cJoença que é _p.
pelo Brasil afora.
AJDS. Todos os órgãos oficiais preocupam-se com esse mal,
_ Por isso, Sr. Presidente, ao me associar àqueles que dedique é o mal do tempo e o mal que vai se ampliando cada
cam o dia de hoje, em todo o mundo, ao ensino, à demonsvez mais em todo o País~
tração, à amostragem e à mostragem çie_ como se fazer para
Nesta oportunidade, ao recordar o esforço dC?s que lutam
eliminar a AIDS, ou pelo menos para se evitar o seu contágio,
para aliviar as conseqüê"ncias dessa terrível moléstia, renovo,
quero lhes dizer da minha preocupação com a juventude brasimais uma vez, ao Ministro da Saúde e ao Presidente da Repúleira, essa juventude que há de pagar um ônus muito maior
blica, o meu pedido para que voltem as suas atenções para
do que pagou a juventude de Castro Alves com a tllc-berculose;
do que pagou a juventude de 1914 com a varíola; do que
o Hospital Gaffrée e Guinle, no Rio de Janeiro. O hospital,
pioneiro nessa luta, sofre hoje graves restrições não só para
tel!l pago, de uma certa forma, na nossa década, com a meningite,_ com o s_a:r_a_mpo, com a diarréia, com a desnutrição.
manter aqueles que são atendidos, mas principalmente para
evitar que _a doença se propague e resulte em tristes resultados
Ao registrar, pois, o Dia Mundial da AIDS, quero, Sr.
no Rio de Janeiro.
Presidente, dizer que estamos caminhando mesmo por um
caminho muito escuro. Os cientistas ainda discutem o que
Eram essas. Sr.-Presidente_, as breves palavras que eu
queria àii:er ~
é a doença -se o vírlJ-S HIV, HIV-1, HIV-2; se existe um
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terceiro vírus que seja realmente o ca,usador da moléstia. Há
quem diga que não; que ele é um saprófità.-qUe,"e-m determinado momento, desencadeia a doença. Outros há que dizem
que o que há de se estudar não é a medicação, a terapêutica,
aquilo capaz de destruir o vírus, mas aquílo capaz de modificar
o organismo, através de engenharia genética, e permitir ·que
o organi~mo possa resistir-a tanto;
- ----~E uma doença difícil. É uma doença em que todos nós
falamos, que todos nós ·conhecemos de uma certa forma, mas
que todos nós, tenho certeza, muito poucO dela sabemos.
Daí por que,- Sr. Presidente e Srs. Senadores, são poucos
os medicamentos. EXiste uma série outta de sugestões de
tratamento, e existem aqueles que fogem de convefsa_r sobre
inovações ou voltas ao passado.
Neste instante, quero registrar somente um fato: fui piOcurado por um colega meu da Universidade da Bahia, que
decidiu pesquisar o uso da hexametilenotetramina - que foi
usada contra a febre amarela e que, quando me formei, se
usava contra as infecções uriúá:i:ias -·no combate à AIDS.
Confesso que considerei a idéia um tantõ esdrúXula e procuréi
a consultaria de dois farmacologistas: um desta Casa e outro
do Ministério da Saúde.
Do primeiro, Sf.- Presidente, obtive a iriformação cte que
a hexametilenote- tramina faz aquilo que todos já sabíamos:
desdobra-se numa mina, em formal, e para tanto teria que
se desdobrar em um meio ácido; esse formal, então, coagularia
a capa ou o núcleo glicoprotéico do vírus ou da bactéria,
sem que houvesse possibilidade de resistência~ Esta medicação, experimentada em São Paulo- e segundo me infórnlou
o Senador Almir Gabriel, também na sua cidade, um grupo
jâ est:irla- experimentando ·a heX:ametilenotetramina - poderia provo-car alguma melhora no doente.
Nesta semana, voltei a conversar com o farmacologista,
que me disse estar experimentando a hexametileno em São
José do Rio Preto, com resultados animadores. Há aumento
de apetite, aumento de peso, melhora do estado geral, cessam
as infecções fúngicas, as niOriilíases, e alguns· doefltes até se
sentem clinicamente cufaâos. Faço 'este registro, Sr. Presidente, no dia em que se luta
em todo o mundo para alertar as populações contra a Aids,
não com o propósito - confesso que ·até--cO":i:li O medo de
ser taxado de charlatão - de chamar a. ate·nção para o fato
de que existe, no Brasil e no mundo todo, uma droga que
poderia ter sido experimentada c que, para o meu pesar,
o Ministério da Saúde preferiu não testar, sugerindo que procurássemos entidades privadas que quisessem financiar os seus
testes.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a AIDS é a peste da nossa
época; a AIDS é a insegurança nós nossos lares; -dos nõSSOs
filhos e das nossas famílias. Vamos, então, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, dentro daquele conhecimento de que dispomos no momento, naquilo que acreditamos ser válido, apoiar
aqueles que trabalham, que lutam e que se dedicam a combater
tal moléstia, porque, se assim não ftzerrrfos, haveremos de
pagar muito caro, haveremos de ver dizimadas populações
inteiras, até que um dia possamos encontrar a cura ou. se
não a cura·, o controle de tão terrível doença.

o Sr. Almii Gabriel--= V. Ex•-me ·pe-rmite um aparte?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Concedo o apara V. Ex~
O Sr. Almir Gafnid -_--Quero ·associar-me às palavras
·de V. Exf, assim como às do nosso extraordinário e exemplar
te

Senador Nelson Carneiro, ao trata! da questão da AIDS.
Qú'ero abordar dois aspe-ctos: o primeiro é O epidemÍológico,
que V. EX" colocou!! que ressalta bem com·o exemplo dos
africanos. Hoje, na Africa, em cada três crianças, uma é -órfã
(ie aidético. Essa é uma situação dramática e que, num certo
·sentido, pode ser projetada também para o B_rasil dentro de
_mais alguns anos, dentro de mais algumas décadas, se o Brasil
não _cuidar de sua saúde de maneira correta e adequada. E
aí recorro ao início do discurso de V. Ex\ qUando levantou
a questão da AIDS, mas, ao mesmo tempo, fez lembrar a
cólera, a meningite, a ·ma]ár_ia e ull)a série de outros problêmas
graves endemoepidêmicos no Brasil._Infel~zfi1:ente._ ao longo
desses últimos anos, tembs assistido neste País dar-s~ à saúde
o pior de todos os tratamentos que se: possa imaginar. Lastimavelmente não se pode fazer uma greve de hansenianos, de
tuberculosos, de doentes mentais, de coléricos, de aidéticOS.
Infelizmente, este País só assume uma posição quando a situação desemboca em convulsão que cheg11e até a rua. _Aquilo
que é o seu sofrimento, aquilo que é a sua pena, aquilo que
é o seu tributo em relação a perdas Trijllstificáveis, cofio se
C:::Ot1Stata_ pela mortalidade infantil, como se constata pe18. morte por desnutrição, como se constata em uma série de outras
coisas; tudo isso não tem-·seniido- e não sensjbilf:ia: a -noSS.a
sociedade, muito menos os nossos govefnantes. A questão
da AIDS, no meu entender, é prioriüúía.iriente- do Estado,
na medida em que ele possa ter uma visão 4:e J!l:~dio_ .e _longo
prazo. Hoje, o Brasil já tem mais de 500 mil pessõãs ínf'ectadas
pelo vírus HIV; chegaremos, no progreSso em que estamos,
segUramente :a algumas dezenas de milhares, ou centenas de
milhares, ou milhões no começo do próximo séc-ulo. Se não
cuidarmos disso, não teremos condições de tratar os desvios
da saúde, de todas as outras doenças~ não teremos condições
de tratar somente os aidéticoS existentes no País. Então, aO
13do de precisar ver uma nova postura dos órgãos go_vernamentais, é indispensável também que a sociedade considere
esse um problema seu de extrema gravidade. Se ligarmos
um dos aspeçtos mais simplórios da questão, como o fato
de que aumenta a incidência de AIDS entre as lnulheres,
e que este-·aumentO se dá entre as prostitutas de maneira
exponenciãl; e se sabemos que as prostitutas, dentre aquelas
pessoas de remuneração menor, chegam a· ter mais_ de 14
cantatas por dia, podemos ter bem claro como estará,~-dentro
de_algum tempo, n_este País, a situação da AIDS. Pjor ainda,
mais uma vez os mais"pobres, os mais desfavorecidos, aqueles
que já pagam por trabalhar demais, por morar mal, por não
ter condição ambiental adequada, esses é que pagarão o maior
tributo em relação à AIDS. Felicito V. Ex~ pelo seu pronunciamento. Creio seja necessário alertar a sociedade bra~sileira
CfU:e não existe apenas um di3--de combate à AIDS: -a_ fu11_:ç_ãº
do pai, da mãe, do _professor, das pessoas que militam na
área da saúde, quaisquer que sejam elas, a função--daquelas
pessoas que são adultas e têm uma atividade sexual definida,
é uma função da maior importância para que-posSa haver
o declínio da questão da AIOS. Eu diria que,lastimaveliD.ente,
a AIOS ·é uma doença associada ao prazer: ou ao ·prazer
sexual ou ao prazer da injeç~o das drogas~ está fundamentalmente af e, por isso mesmo, é uma doença difícil de ser
combatida, se não houver um nível de consciência bastante
grande por parte de toda a sociedade brasileira e principalmente do Governo.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Senador AlmÍr
Gabriel, agradeço o aparte ·de V. Er, enriquecedOr como
sempre. As colocações que faz sobre esta nossa breve comuni~
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cação são incontestáveiS~ pag!ú·~ -~ preço mais ~to a -clãsse
menos favorecida; pagaremos todos nós, se não nos decidirmos a participar dessa luta ingente diuturnamente nas nossas
casas, nos nossos clubes, nos nossos congressos~ nas socieda_de1)
que freqüentamos, procurando usar dos conhecimentos
que expomos para evitar que possamos chegar um dia à situação a que chegou a África.
.
.
·
A África, veja V. Ex\ é o fruto do descaso, da pobreza
e da miséria. Lá, eu não diria que ·seria tanto do prazer do
sexo ou do prazer do tóxico; seria do sentido da miséria procurando a perpetuação da espécie, e nessa perpetuação de espécie, exarcerbada pela própria miséria, encontra a sUa autodestruição. É terrível, Sr. Senador.·
- -.

O Sr.' Almir Gabriel- Permite V. Ex~ mais uma inter~
venção?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Tem V. Ex• o
aparte.
O Sr. Almir Gabriel - Eu gostaria de colocar um outro.
aspecto .. Acredito que a doença é uma violência, sem dúvida
nenhuma, contra a vida, contra o bem~estar. A violência da
AIDS poderá estar no lar de qualquer um de nós, dentro
de pouco tempo, se não tivermos uma arregimentação do
conjunto da sociedade brasileira, a fim de conter esse terrível
mal.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - V. Ex•, ao dizer
isso, me fez lembrar de Gilberto Amado que, em sua memorialfstica, fala de Recife, dizendo: "houve a peste em Recife.
Um dia subo as escadas da minha pensão e encontro um
rato morto; saf correndo e decidi ir embora da pensão naquele
mesmo dia. Meus companheiros riram de mim; três morreram
de peste, e eu escapei porque fugi do rato".
Precisamos, ao encontrar esse rato morto nessa escala
da vida tumultuada que todos vemos, mudar rápido, mudar
a pensão do nosso pensamento, a habitação dos nossos sentimentos e dar-nos as mãos, todos nós, na procura de uma
solidariedade capaz de sensibilizar o homem, a mulher, o
jovem, o menino, a menina, para que eles continuem tendo
o prazer da procriação e esqueçam o prazer das drogas; mas
procuremos fazê-lo com amor, com segurança, com altivez,
em nome da sua vida e em nome daquilo que todos prezamos
muito: a célula mater desta Pátria, a nossa própria família.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, era a comunicação que
eu gostaria de fazer nesta tarde. (Muito bem!)
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma comunicação inadiáVel.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -,V. Ex• disp.õe de
cinco minutos.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -CE.
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente," Srs. Senadores, a imprensa brasileira vem noticiando,
amiudadamente, a reação do Presidente da República afastado, Fernando Collor de Mello, contra vinte e nove Senadores.
Estou incluído nessa lista. Essas vinte e nove pessoas participaram da apuração dos delitos do Presidente e de seus amigos,
ou são pessoas que na luta política declararam ·aigu~a coisa,
como juízo respeitante- a Sua Exceiéncia.
--Na verdade, depois de tantos a tos, da destruição do servi~
ço público, de privatizações irresponsáveis, hão poderia Sua
Excelência ter uma boa imagem e um bom conceito por parte
de pessoas vigilantes como, no caso, o orador que fala perante
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esta c3:sa neSta co-municação inadiável. Não posso dar boa
imagem, nem conceder respeito ou distinção moral a quem
procede contra meu povo, contra ·meu País, minha Pátria,
ntinhaNação e o meu Estado.
Na verdade, Sr. Presidente, o absurdo está tomando conta
da_l'{?ÇãÇ>. O Presidente .da_República pede, por sua defesa,
que sefamos afastados e que suplentes assumam para a votação;~tQ é, descomponham o colegiado legitimamente organizado para as suas funções, porque o Senado preexiste aos
delitos presidenciais.
A,.dern_ais, S_:r, Presidente, não é fácil a um suplente assumir; para que o suplente o faça, há uma mecâ11ica constitucional: é preciso a morte do titular, ou- que -este assuma um
cargo compatível com a senatória da que se afasta, ou que
se licencie por mais de 120 dias_. Não há o caso de ser contra
o Presidente, por não concordar com as suas a_rQitr~ried_ad~s.
seus atos irracionais, de ce.rfo modo, e por isso não poder
cumprir a função senatorial.
Sei que o Ministro Veloso, a quem competirá o exame
da situação, não há de deferir tão tresloucado requerimento,
que bem demonstra o despreparo da argumentação presidencial, posto que servido por brilhantes e competentes advogados, mas que vão ao exagero e à descompostura, exatamente
pela impossibilidade de uma defesa _IJIOralmente bem posta.
E impossível urna d~fesa moralmente_ bem posta a Sua Excelênlja~---~ ___ __
_ :_
__ ___
__
.
Mas fica na imprensa brasileira, Sr. Presidente, a história
da suspeição. Inverte-se a moeda. Suspeitos são os que apuraram, não suspeitos são os que delinqüiram. Suspeitos Os- que,
como políticos militantes, detentores de mandatos, criticaram
e ~o de criticar, porque essa é a m~ssão social do político.
Suspeitos, enfim, são os que corretamente operam. Argúi
a suspeição quem opera irregular e indevidamente. Há uma
grande inversão, Sr. Presidente.
_ Por isso faço essa comunicação, na Tribuna do Senado,
para repudiar essa tentativa moralmente malcolocada, mal~
posta, mal-argüida, indevida, infeliz e que demonstra o desco~
nhe_~imento do estado de direito brasileiro._Porque não há
na Lei brasileira nenhum dispositivo no qual se fundamente
tal pretensão. O_ único fundamento desse pedido é o querer
voltar â Presidência da República, a despeito de todas as
faltas cometid'!~ contra__ela.
O Sr. Ronan Tito - Senador Cid Sabóia de Carvalho,
permite~me V. Ex~ um aparte?
0 Sl,l,. CID SABÓIA DE CARVALHO - Não sei se é
permitido o aparte, mas ouço V. Ex~
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senãdor Cid Sabóia de Carvalho, acredito que essa posição que a defesa do Presiden_te
afastado tomou, nesse instante, é Conseqüência de uma série
de equívocos que estamos praticando ao longo desse processo,
que está sendo elogiado inclusive pela imprensa estrangeira.
Tive a_ oportunidade de trazer aqui o editorial do Canadian
Mail e também do Le Monde elogiando a postura, não só
elas instituições do Pafs que, segundo eles, já alcançou a maturidade democrática, mas também a maturidade do povo brasi~
leiro_, que soube manifestar~se na rua de maneira ordeira e
pacífica_· _Acredito qu_e_o gr.:ande equfvo_cq_açonteçeu~qui çlen~
tiO: H VõU-ITISl:Stii· m-a1s Uffi3-Vez -nesse ponto. Se ·abrirmos
a Constih.iição brasileira, veremos no art. 52 o seguinte: "É
privatiVo do Senado Federal o julgamento do Presidente da
República". E quando é privativo, n~o há mais o que discutir:
é privativo. No dia da instalação 9-a Comissão, presidida pelo
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Presidente do Supremo, protestei contra a intromiSsão indevida. No meu entendimento, o Presidente do Supremo deveria, no dia do julgamento~ sentar-se na cadeira e presidir
pura e simplesmente. E até fiz uma reminis~ncia, aqui, do
porquê; na verdade. consta da ConstituíÇâo qUe e o Presldente
do Supremo quem preside essa sessão. Todos nós sabemos
por quê? Foi um cochilo do Constituinte. E não estou fazendo
o Presidente do Supremo, quando o Vice-Presidente era o
Presidente do Senado. Agora não prospera mais essa idéia.
Mas aceitamos que houvesse intromissão doSup_remo na questão da CPI da Câmara dos Deputados. É a mesma coisa que,
daqui a pouco, a Câmara dos Deputados dizer que o julgam,ento do Supremo não foi Correto. Perguntei ao Presidente
do Supremo Tribunal sobre um artigo constitucional ou sobre
uma exegese constitucional se, ad terrorem, o Supremo for
errado, a quem recorreremos? E ele disse: "a riiriguém". Por
quê? Porque é priv3.tiv0 do Supremo Tribunal Federal. E
o que é pior: com isso, eStamos fazendo jurisprudência, permitindo que haja intromissão no julgamento, que é privativo
do Congresso Nacional. Aqui é um Poder - e o Poder é
Legislativo- que julga de acordo com a ConstitUiÇão porque
não está julgando crime comum. O Senado não _foi transformado em Tribunal; continua sendo uma Casa política, Julgando um crime político;não tem nada a v~r ~m ~_rime comum.
O crime- comum, -sim, é que deve ser julgado nos tribunais,
com todo aquele rito que lhe é próprio. Aqui, temos que
estabelecer o nosso rito e não aceitar a intromissão. a não
ser no caso previsto de o Presidente do Supremo Tribunal
Feàeral presidir o julgamento. Agradeço a V. Ex~
._
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito obrigado
pelo aparte, que tanto ilustra o meu breve pronunciamento.
No entanto, já vai estourando o tempo regulamentar permitido na Casa.
Era esse, Sr. Presidente, o meu protesto contra essa tentativa de atingir a imagem de cada um dos vinte e nove Senadores, exatamente porque foram vinte e nove cidadãos_ que cumpriram exemplarmente os seus deveres parlamentares e políticos.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
. Amazonino Mendes -Aureo Mello- Carlos De'Carli
- Darcy Ribeiro - Eduardo Suplicy - EVa- -Biay --;- Iram
Saraiva- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Paulo
Bisol - Lavoisier Maia -- Luiz Alberto - Meira Filho Nelson Carneiro - OnOfre QuinâO.
O SR •. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sobre a mesa,
comunicação q-ue-será lida pelo Sr. 1" Secretário.
É lida a seguinte
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos termos dos arts. 55, III, da Constituição e 39, a, do Regimento Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, no período de 30-11 a 14-IZ:-92 a fírii -de, no desempenho de missão
com que me distinguiu o Senado, participar da Delegação
do Brasil à XLVII Sessão da Assembléia Geral das Nações
Unidas, na qualidade de Observador Parlamentar.
Atenciosas saudações -Senador (SEGUEM ASSINATURAS).
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O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)~ O expediente lido
vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Esgotado o tempo
destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 69 Srs: Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Iiem

1:PROJETO
.. _DE RES"OLUÇAO
. _ N'. 88. DE. 1992
..... .

(Em regime de urgência, ilos tei"mOs_do art. ~36, c, ~o
Regiinento-fnterno.
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"
88, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n·• 413.
de 1992, da Comissão de Assl].ntos Económicos). que autoriza
.a Prefeitura Mupicipal de Cambé, Estado do Paraná, a 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

naquela municipalidade.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 27 de novembro último.
Em_yotaçãp.
_
Os Si's. _Senadores que o aprovam queiram permanecersentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à CótriiSsãO Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sóbrc a mesa.
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final
da matéria, gue será lida pelo Sr. l" Secretário.
E lido o seguinte
PARECER N• 415, DE 1992
(Da Comissão Diretora) Redação final do Projeto de Resolução n~ 88, de
1992.
A Comissão Diretora apreSenta a redação final do Projeto
de Resolução n9
, de 1992, _que autoriza ·a Prefeitura do
Município de Cambé- PR, a contratai operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO •
com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano
- FDU. no valor de Cr$910.000.000,00 (novecentos e dez
milhões de cruzeiros).
Sala de Reuniões_ da Comissão, 1" de dezembro de 1992.
- M8Uro Benevides, Pre-sidente - Iram Saraiva, Relator
- Meir3 -Filho - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N'415. DE 1992
Redação fmal do Projeto de Resolução nD 88, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e _eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÁO N•
, 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 Estadual
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O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Sobre a mesa,
de Desenvolvimento Urbano - FDU, no valor de
Cr$910.000.000,00 (novecentos e dez milhões de cru- parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final
da matéria, que será lido pelo Sr. 19 Se_cretário.
zeiros).
""
É lida a seguinte
Art. 1' É a Prefeitura do Município. de Carnbé - PR,
autorizada, nos termos da Resolução -n9 36, de 30 de junho
de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito
PARECER N• 416, DE 1992_
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO,
(Da Comissão Diretora)
no valor de Cr$910.000.000,00. (novecentos e dez milhões de
cruzeiros).
· Redação fmal do Projeto de Resolução n• 89, de 1992.
Parágrafo único.· Os recursos referidos no caput deste
artigo integram o Fundo Estadual de Desenvolvimento UrbaA Comissão Direlór3 apresentã 3. fedação fina[ do Pfojeto
no --FDU, e o fin_ãndamen-to Ó'Qjetiva a execução de obras
9
• de 1992, que autoriza a Prefeitura do
de infra-estrutura dentro do Programa Estadual de Desenvol- de Re"soluçãq n
-Mi.ulíCípio de Ibiporã- PR, a contratar operação de crédito
vimento Urbano- PEDU.
Art. 2~ A operação de crédito ora autorizada terá as oom o Banco do Estado do Paraná S. A. - BANESTADO,
dentro dÔ Programa_ Estadual de Desenvolvimento Urbano
seguintes característk:ãs:
_ -a) valor pretendido: Cr$910.000.000,00 (novecentos e - PEDU, IJ.o valor de até Cr$2.000.000.000,00 (dois bilhões
dez niilhões de cruzeiros), atualizados pela Taxa Referencial; de cruzeirOs).
Sala de Reuniões da Comisssão, 19 de dezembro de 1992.
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
Mauro
Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
c) juros: doze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: Taxa Ref~n.~:ridal Olá- .......:.. Meira Filho - Beni V eras.
ria;
ANEXO AO PARECER N• 416, DE 1992.
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
Redação final do Projeto de Resolução n~ 89, de
f} condições de pagamento:
1992.
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira liDeraçâo;- dos juros: em parcelas meqsais.'
___ __-_
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
Art. 3~ O prazo máximo para o eXercício da presente
eu,
, PreSidente, nos termos do art. 48, item 28,
autorixação é de até duzentos e setenta dias a contar da sua
do Regimento Interno, promulg~ a segt_!jnte _
publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
RESOLUÇÂO N'
, DEJ992
·
·· · ~
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Em discussão a·
redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Item 2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 89, DE 1992
(Em regime de urgência. nos tennos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n"
89, de 1992 (apresentado colllW'conclusão do Parecer n9 414,
de 1992, da Comissão de Assuntos Econômicos), que autoriza
a Prefeitura Munidpai de Ibiporã, Estado do Paraná, a contratar operação de crédito, com_ o Banco d.o Estado do Paraná
- BANESTApO, deritrô.dO Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, no valor de Cr$ 2.000:000:000,00
-(dois bilhões de cruzeiros).
-

A discussão da matéria foi encerrad3 ría scissão ordi~ári"a
de 27 de novembro último.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam Queiram permanecer
sentados.
.
~
Aprovado.
_-·-· .
A matéria vai à Comissão Diretora.para a redação final.

Autoriza a Prefeitura do Município de Ibiporã PR, a contratar operação de crédito- com o Banco do
Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, dentro do
Programa Estadual d~ Desenvolvimento Urbano - PEDU, no valor de até Cr$2.000.000.000,00 (dois bühões
de cruzeiros).

Art. 19 É a Prefeitura do Município de Ibiporã - PR,
autorizada, nos termos do art. 6~ da Resolução n» 36, de 1992,
do Senado Federal, 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 único. A operação de crédito ora autprizada
envolverá re_cursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento
Urbano- FDU, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, e destina-se a obras de infra-estrutura no Município de lbiporã.
Art. 29 As condições financeiras básicas da oPeração
são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$2.000.000.000,00 (dois bilhões
de cruzeiros), atualizadas pela Taxa Referencial;
b) prazo para deseQJ.bolso dos recursos: doze meses;
c) juros: doze por cento ao ano;
·
·
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária;
e) -destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
f} condições_ de pagamento:
- do prinCipal: em quarenta e oito parcelas mensais,
Vencendo a-prinieira dOze meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
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Art. 39 O prazo máximo para o exercício da presente
autorização é de até duzentos e setenta dias a contar de sua
publicação.
Art. 4"' Esta resolução entra em vigor na data de sua
~~ ~
publicação.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Em discussão
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaçáo.
_ _
_
Os Srs~ SenãdOres que a· aprovam queiram permaneCer
Sentados.

·.

Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - A Presidência
t'etira os Itens n9 s 3 e 4 da pauta de hoje, nos termos do
art. 175, e, do Regimento Interno.
São os seguintes oS itens retirados:
-3PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 68, DE 1992
(Em regime de urgência nos termos do art. 336~
c. do Regimento Interno.)
DisCUSsão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 68, de 1992, de iniciatiVã da ComisS3.o biretora,
que altera o Regulamento AdminíStrativo do Senado

Federªl e reestrutura a Subsecretaria de AssistênCia
Médica e Social.(Dependendo de pareceres.)
- 4-

PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N' 11, DE 1991, COMPLEMENTAR~
(Em regime de urgência, nos termos do art.--336, c
do Regimento Interno,)_
Discussão, em turno úiiico, do P!ojeto" di Lei da
Cãmara n' 11, de 1991-Complementar, (n' 69/89-Complementar; na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da União, que dispõe sobre a organização,
as ·atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União, tendo
Parecer, sob o n? 412, de 1992,_da ComisSão
-de ConstituiçãO, Justiçà e Cidadania: fa-vorável,
nos termos do Substitutivo que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Bení V eras) -Item 5:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 50, DE 1992
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REQUERIMENTO N• 863, DE 1992
_Nos termos_ do art. 352, inciso II, do Regimento Interno,
requeremos a extinção da urgéncia concedida para o projeto
de Decreto Legislativon' 50, de 1992. ~
- Sala das Sessões, 1~ de dezembro de 1992. -Pedro Simon
- Marco Maciel - G3ribãldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria volta ~ sUa tr~niitaç<lo normal.
O Sr. &.peridlão Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
pe~aordem.

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao [lgbre. Senador.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS ....:. SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
gostaria de fazer urri registro a respeito do requerimento ap-rovado agora, retirando a urgência do Projeto de Decreto Legislativo n" 50.
Tivemos há pouco uma reunião com vários representantes
do Banco do Brasil, incl_usive com o Dif-etor de Crédito Rural,
com a presença do Líder do Governo, Senador Pedro Simon,
e do Deputado Hugo Biehl, de Santa Catarina, que é autor
de projeto de igual teor que tramita na Câmara dos D:eputados. Até para prestar-uma -satisfação- aus Líderes ·que- fírrn:ã:.
ram a urgência, quero dizer que, por tê-la requerido. eu
n~o poderia concordar com a sua ·retirada, apesar de considerar pertinente a decisão, obtida a partir de gestões do Senador Pedro Simon.
O que foi conseguido? O que foi combinado? Como se
trata de matéria pública, gostaria de deixar informadas as
lideranças que subscreveram o requerimento de urgência, o
Plenário e, na medida em que somos ouvidos, os representantes da imprensa e os interessados.
Vamos fazer uma sucessão de reuniões com técnicos do
Ministério da Fazenda e do Banco do Brasil, para que esse
decreto legislativo seja votado com a lúcida compreensão de
todas as suas implicaçºes - esse é o compromisso que o
Sen_ador Pedro SimQn assumiu- até o dia 15 de dezembro.
Se não for poSsível Voiã.r no período normal, S. Exa assumiu
o compromisso--:. que eu gostaria. neste momento, de deixar
conSignâdo - de fazê-lo incluir na pauta de probabilíssima
convocação extraordinária que teremos.
Solicito à Mesa que seja consignado, apenas por questão
de coerência, o meu voto contrário à queda da urgência, muito
embora-- repito- compreenda as suas razões_ e acredite,
opia e integrahrteilte. que kremos uma decisão sobre a matéria.
no mais tardar, até o fim_ deste ano aqui nO S~f!ado.
- - '" E rã-~~~~-?- regi~tr<? que eu queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -O voto contrário
de V. Ex• será consignado.
Aprovado o requerimento, a matéria volta à sua tramitação normal.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 6:

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n~ 50, de 1992, de autoria do Senador Esperidião Amin,
que susta os atas normativos do Poder Executivo que estabeleceram atualização monetária ncos financiamentos rurais mediante recursos do Tesouro Nacional ou de depósitos báncários
não remunerados.(Dependendo de parecer.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" T2. DE 199~
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1''
(Em regime âe uf'gê"ncia. nOs termos do art. 336.
Secretário.
Regimento Interno.}
Ê lido o seguinte

c~do
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Discussão, erii -turnO úriiéri;- ao Prójeto -de--ReSOlução n(>
72, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n" 396,
de 1992, da Comissão de Assuntos Económicos), que-autorizaa Prefeitura Municipal de Lages, Estado_ de Santa Catãfina,
a realizar operação_ de _crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catitrinà S.A. - BADESC,
no valor de três bilhões, setecentos e cinqüenta e oito milhões,
cento e vinte e seis mil, setecentos e -cinqüenta cruzeiros e
oitenta e três centavos, atualizados pela Unidade Fiscal de
Referência- UFIR, destinados à pavimentação da Averiida
Belisário Ramos, naquele município.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
•o
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projetO vai à Comissão Diretora pa~ii a iedação final.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras
Sobre a mesa,
parecer da COmissão Dírctora, oferecendo a r6daÇã0- fíõ.ar,
que será lido pelo Sr. 1o Secretário.
-- É lido o seguinte

r-

PARECER N• 417, DE 1992
(Da Comissão Diretoia)
' Projeto de Resolução
Redação final do
1992.

72, de

n~

.

A Comissão- Diretorã apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~ , de 1992, que autoriza a Prefeitura do
MuniCípio de Lages - SC, a realizar operação de crédito
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado_de_S..anta_Catarina S.A.- Badesc, no valor de Cr$3.758.126.760, 83 (três
bilhÕes, setecentos e cinqüenta e oito milhõ_e_s_, cento e vinte
e seis mil, setecentos_ e cinqüenta êfuzeiros e- oiteinta e três
centavos), atualizados pela Unidade Fiscal de ReferênciaUFIR.
Sala de Reuniões da Comissão, 1~ de dezembro de 1992.
Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator Meira Filho - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 417, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n• 72, de 1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Municipio de Lages SC, a contratar operação de crédito junto ao Banco
de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.~.
- BADESC, no valor de Cr$3.758-126.750,83 (três bilhões, setecentos e cinqüenta e oito milhões, cento e
vinte e seis mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros e oitenta
e três centavos), atualizados pela Unidade Fiscal de Referência- UFIR, destinados à pavimentação da Avenida
Belisário Ramos, naquele Município.
Art. 1• É a Prefeitura do Município de Lages - SC
autorizada, nos termos da Resolução n~ 36, de 30 de junho
de 1992, do Senado _Federal, a contratar operação de crédito
junto a-o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A.- BADESC, no valor total de Cr$3.758.126,750,83.

De~mbro

de 1992

(tÍ'ês bi_lhões, setecentos e cinqüenta e oitO inilhões, ceD.to
e vinte e seis mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros e oitenta
e-três centavos), equivalente'a até 1.887.000 (um milhão,
oitocentos e oitenta e sete mil) UFIR - Unidade Fiscal de
Referência.
ParágrafO único. O empréSthno refe-rido no caput desteartigo destina-se a obras de pavimentação da Avenida Belisário Ramos, no trecho compreendido entre as Ruas Mateus
Junqueira e Santa Catarina, naquele Município.
Art. 2• As condições financeiras da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$3.758.126.750,83 (três bilhões,
setecentos e cinqüenta e oito milhões, cento e vinte e seis
mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros e oitenta e três centavos),
atuáli.Zados pela variação da Unidade Fiscal de Referência,
até o limite de 1.887.000 UFIR;
- b) juros: 10,50 por cento aO ano; taxa de administração:
1,50 por cento ao ano;
--c) índice de atualização monetária: variação da TaxaReferencial;
- - d) destinação dos recursos: pavimentãÇãõ da Ave"Oidã" Belis~rio Ramos, no trecho compreendido entre as Ruas Mateus
Junqueira e Santa Catarina, em Lages - SC;
e) condições de pagamento: - do principal: em noventa
e seis parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após
a·primeira liberação;
-dos juros: em parcelas ~ensais;
I) autorização legislativa: Lei Municipal n• 1. 796, de 27
de maio de 1992.
t\,rt. 3"' O prazo máximo para o exercíciõ-dã aUtOrização
legislativa é de duzentos e setenta dias a contar da data de
sua publicação.
_
Art. 4~ Estã. resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
__
O SR- PRESIDENTE (Beni Veras} -Em disCussão a
redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em vot~ção.
_ ___ .
Os.Srs. Senadores que .a aprovam queiram pemtanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Item 7:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 73., DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 33-6, c, do
Reg\mento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n'
73, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n• 397,
de 1992, da Comissão de Assuntos Económicos), que autoriza
a Prefeitura Municipal de Floraí, Estado do Paraná, a contra·
tar operação de crédito com o Banco do_ Estado do Paraná
- BANESTADO, pelo Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, no valor de cento e cinqüenta e
nove milhões e quinhentos mil cruzeiros.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretóra para a redação final.
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O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) --Sobre a me~a,
parecer da Comissão biretora, ofereceD.do a redação_ fitlal,
que será lido pelo Sr. 1~ SecretáriO:
É lido o seguinte
PARECER N• 418, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n~ 73, de
1992.
A Comissão Diri:tqra apresenta a redaçãO final d.o;Projeto
de Resolução n~ _ , de 1992, que aUtoriza· a -Prefeitura do
Município de Floraí- PR,' a contratar operação -de crédito
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. -BANESTADO,
pelo Programa Estadual de Des.e_nvolvimento Urbano- PE·
DU, no valor de Cr$159.5_0(LOQO,OO (c'erito e cinciúenta· e nOVe
milhões e quinhentos mil cruzeiros).
_
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Meira Fi~ho-;-- B~ni V~ras.
.
ANEXO AO PARECER No 418, DE-1992
Redação final do Projeto de Resolução n~ 73, de
1992.
' ' '. ' . '
'
'
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
,
Presidente, nos termos _do art. 48~ item 28,_ do_ Regimento
Interno, promulgo a segujnte
RESOLUÇÃO N' - , DE 1992
.',AUtoriza a, ~efeitura d0 Município de Floraí PR', a contratar operação· de crédito junto ao _BAric_o_
do E;stado do Paraná S.A. - BANESTAOO, pelo Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU,
no valor de Cr$159.500.000,00 (cento e cinqüenta e· nove
milhões e quinhentos mil cruzeiros).
Art. I o É a Prefeitura do Município cfc- F1oraf - PR
autorizada, nos termos da Resolução n'~ 36, de 30 de junho
de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito
no valor de Cr$159.500.000,00 (cento e cinqüenta e nove-milhões e quinhentos mil c_ruzeir~s), junt<? ao __]3-ªnco·do Estado
do Paraná S.A. - BANESTADO.
Parágrafo único. A operação de que trata o caput deste
artigo envolverá recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano-:- FpU, dentro do ~rograma-Estadual de
Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Art. 2~ As condições financeiras básicas da operação
são as _s_eguintes:
a) valor: Çr$159.500.000,00 (cento e cinqüenta e nove
milhões_e quinhentos -~il _cruzeirOs}, ·a-tU3liz_ados p~la Taxa
Referencial - TR;
. . b) prazo para desembols9 dOS recursos: doze meses;
c) taxa de juros: doze por _cento ao ano;
d) índice de atualização m?oetária: -~axa E,efefencial Diá~
ria;
e) destinação dos recursos: obras de infra~estrutura;
f) condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais,
vencendo a primeira doze meses após a primeira libe~ação,
- dos juros: em parcelas mensais.
_ _ __
Art. 3"' O prazo-máXimo para o exercício da presente
autorização é de duzentos e setenta dias.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDÉÍIITE (Beni V eras) -Em discussão a
redação final. (Pausa.) .
- -~ao havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em'votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 8:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne 74, DE 1992
(Em regime de urgência, nos tern1os do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único,. do Projeto de Resolução n"
n'~ 398,
de 1992, da Comissão de Assuntos Económicos), que autoriza
a Prefeitura Municipal de Arcos, Estado de Minas Gerais,
a contratar operaçã_o de crédito no valor equivalente a
295.508,889 BTNFrfRD junto ao Banco do Desenvolvimento
de Minas Gerais, destinados à aplicação em obras de infra-es-trutura no Município.
Em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
A mafêria vai à Comissão Diretõra pal-a a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sobre a mesa,
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final
que se-rá lida pelo Sr. 1'~ Secretário.74, de 1992(apresentado como conclusão do Parecer

É lido o seguinte

PARECER N• 419, DE 1992
Da Comissão Diretora
Redação rmal do Projeto de Resolução n~ 74, de
1992A Comissão D-iretofa apresenta a redaÇão final do Projeto
de Resolução n"
, de 1992. que autoriza a Prefeitura do
Município de Arcos - MG, a contratar -O-peração de crédito
junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas _Gerais S.A.
- BDMG, no valor equivalente a 295.508;889 BTNFrfRD ..
-Sala de Reuniões da Comissão, 1" de dezembro de 1992~
Mauro- Be-Õevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator Meira Filho - Beni Veras.
.. ANEXO AO PARECER N• 419; DE !992
Redação fmal do Projeto de Resolução n• 74, de
1992•
faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,_
~residente. nos termos do art. 48. item 28, áORegimento Interno,
promulgo a seguinte
- --·RESOLUÇÃO No
, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Arcos MG, a contratar operação de crédito junto ao Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais, no valor equiva~
lente a 295.508,_889 BTNF/TRD, destinados a aplicação
em obras de infra--estrutura no Município.
Art. 1" É a Prefeitura do Município de Arcos - MG
autorizada, nos termos da Resolução n" 36. de 30 de junho
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de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito
no valor equivalente a 295.508,889 BTNFlfRD junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.
Art. 29 As condições financeiras da operação de crédito
são as seguintes:
_
a) valor pretendido: Cr$855.892.000,00 (oitocentos e cinqüenta e cinco milhões, oitocentos e noventa e dois mil cruzeiros), expressos em BTNF, a serem corrigidos pela TRD;
b) prazo para desembolso dos recursos: seis meses;
c) juros: oito por cento ao ano;
---d) índice de atualização monetária do contrato: oitenta
por çento da Taxa Referencial;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
f) condições de pagamento:
-do principal: em trinta e seis parcelas mensais, vencendo a primeira sefs m-eses após a primeira liberação;
- dos juros: em parcelas mensais;
Art. 3~ O prazo máxiinó para o exercício- da presente
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias a contar d~
data de sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Beni. Veras) - Em discussão a
redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permànecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Item 9:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 75, DE 1992
(Em regime de urgência, nos- férmos- do art. 336~ c,do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno úriico, do Projeto de Resolução n"
75, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n• 399,
de 1992, da Comissão de Assuntos EconôrriiCOs), que ãutoriza
a Prefeitura Municipal de Dona Emma, Estado de Santa Catarina, a co-ntratar operação de crédito junto ao Banco do Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina_~ S.A. - BADE~C,
no valor de cento e quarenta e sete milhões, duzentos_ e quarenta e cinco mil cruzeiros, no âmbito do Prourb, para realização de obras de infrã-estnitura naquela municipalidade.
Em discussão.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs: Se_nadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sobre a mesa,
parecer da: Comfssão Diretotã ,--oferecendo a redação final
que será lida pelo Sr. 1• SecreJário.
É lida a seguinte
PARECER N• 420, DE 1992
(Da CorrtissãcfDiretora)
Redaçáo fmal do Projeto de Resolução n• 75, de
1992.

Dezembro de 1992

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n9
, de 1992, que autoriza a Prefeitura do
Município de Dona Ernma - SC, a 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).·
Sala de Reuniões da Comissão. 19 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Meira Filho - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 420, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução D 9 75, de
1992.
.. Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos tennos do art.48, item 28, do Regimento Interno. promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Ne
, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Dona Emma
- SC, a 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), no âmbito do Prourb, para realização
de obras de infra-estrutura naquela municipalidade.
Art. 1" É a Prefeitura do Município de Dona -Efnma
- SC, autorizada, nos termos da Resolução n9 36, de 30
de-júhho de 1992, do Senado Federal, a contratar operação
de créâitó no valor de Cr$147.245,000,00 (cento e quarenta
e sete milliõés, duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros),
atualizados pela variação da Unidade Fiscal de Referência,
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC.
Parágrafo único. Os recUrsos provenie-ntes da_ operação
de crédito referida no caput deste artigo destinam-se à execução de obras de infra-estrutura n._aquela municipalidade. dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano dos
Municípios de- Pequeno -Porte do Es.tado de Santa Catarina
-PROURB.
Art. 29 As condições financeiras da operação de crédito
--são as seguiriteS:
a) valor: Cr$147.245.000,00 (cento e quarenta e sete-miM
lhões, duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) atualizados
pela variação da Unidade Fiscal de Referência- UFIR;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) índice de atualização monetária do contrato: variação
da Taxa Referencial;
d) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
e) condições de pagamento:
- do principal: em noventa e seis parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
- dos juros: em parcelas mensais;
Art. 3~ O prazo máximo para o exercício da presente
autorização é de duzentos e setenta dias a contar da data
de sua publiCação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Em discussão a
redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
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Os ·srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Item 10:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 76, DE 1992

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,c,do
Regimento Interno.)
Discussão, ein turrio- único, dá PrOje-io de Res_9lução n~
76, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n' 400,
de 1992, da Comissão de Assuntos.Econômicos), que autoriza·
a Prefeitura Municipal de Alto Alegre, Estado do Rio Gi-andé:
do Sul, a contratar operação de crédito no valor de cento
e oitenta milhões, quatrocentos e doze mil e vinte e um cruzeiros e nove centavos, junto ao Banco- de Desenvolvimento
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BADESUL, destinados à execução do Programa Integrado de Melhoria Social.
Em discussão o projeto, em turnO únicó:-(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprt>vãm queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_ _ _
A matéria vai à COifiiSSàO úiretorã--para ã redação final.
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Art. I' É a Prefeitura do Município de Alto Alegre
- RS, autorizada, nos termos da Resolução n" 36, de 30
de junho de 1992, do Senado Federal, a contratar operação
de crédito no valor de Cr$180.412.021,09 (cento e oitenta
milhões, quatrocentos e doze mil e vinte e um cruzeiros e
nove centavos) junto ao Banco" de Desenvolvimento do Estado
do Rio Grande do Sul- BADESUL.
-Parágrafo únicq. Os recursos provenientes da operação
c_Ie cr!!-dito referida no caput deste artigo destinam-se à execução de o.bras de infr~-estrutura naquela municipalidade, dentro do Programa Integrado de Melhdri~ Social.
Art. 2~ As condições financeiras da Operação cte crédito.
são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$180.412.021,09 (cento e oitenta
milhões, quatrocentos e doze mil e vinte e um cruzeiros e
nove centavos), a preços de julho de 1992, a serem atualizados
pelo IGP-FGV;
b) prazo para desembolso dos recursos: sete meses;
c) taxa de juros: onze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: IGP-FGV;

e) destinação dos recursos: execução do Programa Integrado de Melhoria Social;
f) condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
- dos juros: em parcelas mensais;
Art. 3~ O prazo máximo para o exercício da presente
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sobre a mesa, autorização é de duzentos e setenta dias a contar da data
parecer da Comissão Diretora, ofer~cendo a redação_ fin~l --de sua publicação.
que será lida pelo Sr. 1"' Secretário.
ATt. 49 Esta resolução entra em vigor na data de suq
É lida a seguinte
publicação.
PARECER N• 421, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redaçáo f"mal do Projeto de Resolução n' 76, de
1992.
A Comissilo Diretora apresenta a redação finai do Pro to
, de 1992, que autórlza· a Prefeitura do
de Resolução n~
Município de Alto Alegre - RS, a Contratar C?Peração de
crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do
Rio Grande~ do Sul S.A. - BADESUL, no valor de
Cr$180.412.021,09 (cento e oitenta milhões, quatrocentos e
doze mil, vinte e um cruzeiros e nove centavos): . _ - .
Sala de Reuniões da Comissão, 1"' de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
-- Meira Filho - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N' 421, DE 1992
Redaçáo fmal do Projeto de Resolução n' 76, de
1992.
~
~·
~

fé

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Ne
, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Alto Alegre
- RS, a contratar operação de crédito junto ao Banco
de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul
S.A- BADESUL, no valor de Cr$190.412.021,09 (cento e oitenta milhões, quatrocentos e doze mil e vinte
e um cruzeiros e nove centavos), destinados à execução
do Programa Integrado de Melhoria Social.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Em discussão a
redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O !m. PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 11:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 77, DE !992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, d
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~
77, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n9 401,
de 1992, da Comissão de Assuntos Económicos), que autoriza
a Prefeitura Municipal de Medianeira, Estado do Paraná, a
realizar operação de crédito junto ao Banco do Estado .do
Paraná S/A - BANESTADO, no valor de dois bilhões de
cruzeiros, destinados_à implantação de obras de infra-estrutura
naquele município.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em_ votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
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O SR- PRESIDENTE (Beni Vera:s) - Sobre a mesa,
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final
que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
P,ARECER N• 422, DE 1992

(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 77, de
1992
A Comissão Diretora apresenta a redação finãl dO Projeto
de Resolução n9 , de 1992, que autoriza a Prefeitura do Município de Medianeira - PR, a realizar operação de crédito
junto ào Banco do Estado do Paraná S.A. - BANDESTADO, no valor de Cr$2.000.000-<JOO,OO (dois bilhões de cruzeiros) ,_
_ _
Sala de Reuniões da Comissão, 1" de dezembro de 1992.
- Mauro Beoevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Meira Filho - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 422, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n• 77, de
1992
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÁO N' , DE1992
Autoriza a Prefeitura do Municiplo de Medianeira
- PR, a contratar operação de crédito junto ao Banco
do Estado do Paraná S.A-- BANESTADO, no valor
de Cr$2.000.000-000,00 (dois bilhões de cruzeiros), destinados à implantação de obras de infra-estrutura naqueJe município.
Art. 1'~' É a Prefeitura do MuniCÍpio de MedianeiraPR, autorizada, nos termos da Resolução n'~' 36, de 30 de
junho de 1992, do Senado Fedei-ai~ a coiltratar operação de
crédito junto ao llanco do Estado do Paraná S.A. -BANESTADO, no valor total de Cr$2.000.000.000,00 (dois bilhões
de cruzeiros).
Parágrafo único A operação de que trata o caput deste
artigo destina-se à implantação de obras de infra-estrutura
no município de Medianeira - PR.
Art. 29 . As condições financeiraiida operação de crédito
são as seguintes:
-a) valor: Cr$2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros),
atualizados pela Taxa Referencial - TR;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) taxa de juros: doze por cento ao -ano;
d) índice de atuaHzação monetária: variação da Taxa Referencial;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
f) condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais,
vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
- dos juros: em parcelas mensais;
g) autorização legislativa: Lei Municipal n• 25/92, de 11
de maio de 1992.
·
.
Art. 39 O prazo máximo para o exercfcio da presente
autorização é de duzentos e setenta dias a contar de sua publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Dezembro de 1992

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Em discussão a
redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores _que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
- Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
~.SR.)'RESI~EN~E

{Beni Veras) - Item 12:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 78, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n 9
78, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n 9 402,
de 1992, da ComiSSão de Assuntos Económicos), que autoriza
a Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu, Estado do
Paraná, a realizar operação de crédito junto ao Banco do
Estado do Paraná S/A - BANESTADO, no valor total de
dois bilhões e cem _milhões de cruzeiros, destinados à implantação de obras de infra-estrutura.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussã9.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Beni Yeras) - Sobre a mesa,
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final
que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 423, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 78, de
...1992.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~'
, de 1992, que autoriza a Prefeitura do
Município de São Mig_uel do Iguaçu- PR, a realizar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S/A. - BANESTADO, no valor de Cr$2.100.000.000,00 (dois bilhões
e cem milhões de cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
~ Meira Filho - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 423, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n• 78, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
, Presidente nos termos· do art. 48, item 28,
eu,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO W
, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Municipio de São Miguel
do lguaçu- PR, a contratar operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Paraná S/A - BANESTADO,
no valor total de Cr$2.100-000.000,00 (dois bilhões e
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cem milhões de cruzeiros), destinados à implantação
de obras de infra-estrutura naquele Município.
Art. 1~ É a Prefeitura do Município de São Miguel do
Iguaçu - PR, autorizada, nos termos da Resolução n9 36.
de 30 de junho de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S/A
- BANESTADO, no valor total de Cr$2.10Ó.OOO.OOO,OO
(dois bilhões e cem milhões de cruzeiros).
__ _
Art. 2~ As condições financeiras daoper-ação são as
seguintes:
a) valsaor pretendido: Cr$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões
e cem milhões de cruzeiros), atualizados pela Taxa Referendai
-TR;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) taxa de juros: doze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: Taxa RefereriCial_ Diá~
ria;
e) destinação dos recursos: obras d~ infra-estrutura no
Município;
f) condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais,
vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 39 O prazo máximo para o fXcircíciO da presente
autorização é de duZentos e setenta dias a contar da data
de sua publicação.
Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na da~a _de sua
--- --- -- publicação.

O SR.PRESIDENTE (Beni V eras)- Emdiscussão 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 (Beni Veras) -)tem 13:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 79, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do ait. 336, c, do
Regimento Interno.)

__
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79, de

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n"'
, de 1992, que autoriza a Prefeitura do
MuJ;J.icípio de Rolândia -PR, a realizar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do l'aranáSIA ~ BANESTADO,
no valor de até Cr$852.000.000,00 (oitocentos e- cinqüenta
e dois milhões de cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissão, 1"' de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Meira Filho- Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 424, DE 1992.
Redação final do Projeto de Resolução n"' 79, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou,_e eu,_, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno.
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Rolândia
- _f:':lt~ a ~ntratar operação de crédito junto ao Banco
do Estado do Paraná S/A.- BANESTADO, no valor
de até Cr$852.000.000,00 (oitoceritos e cinqüenta e dois
~ilhões de cr~zeiros), destinados à implantação de obras
de infra~estrutura naquela municipalidade.
Art. 19 É a Prefeitura do Municfpio de Rolândia PR, autorizada, nos termos da Resolução n9 36, de 30 de
junho de 1992, do Senado Federal, 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 empréstímo referido neste artigo
destina-se à implantação de obras de infra-estrutura no MuniCípio--de Rolândia.
Art. 26 As condições financeiras da operação de crédito
são as seguintes:
a)valor: Cr$852.000.000,00 (oitOcentos e cinqüenta e doi~
milhões de cruzeiros), atualizados pela Taxa Referencial - TR;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) taxa de juros: doze por cento ao ano;
d)índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diá-

DiscuSsão, em turilo único, do Projeto de ResOluÇão n~
79, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n"' 403,
de 1992, da Comissão de Assu-ntos Económicos), que autoriza
a Prefeitura Municipal de Rolândia, Estado do Paraná, a realizar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
S/A_:__ BANESTADO, no valor de até oitocentos e dnqüenta
e dois milhões de cruzeiros, destinados à implantação de obras ria;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura urbade infra-estrutura naquela municipalidade.
na~
Em discussão. (Pausa.)
f) condições de pagamento:
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais.
Em votação.
_ _
··-· .
vencendo
a primeira doze meses após a primeira liberação;
OS sr·s. ·semláôreS que- o aprovam queiram perni<inecer
- dos juros: em parcelas mensais;
sentados .. (Pausa.)
g)autorização legislativa: Leis Municipais n~ 2.177, de
Aprovado.
1991 e 2.205, de 1992.
.
O projeto vai à ComissãO -Diretorã. pará red-ãção final.
Art. 39 O prazo máximo para o exercíciO da presente
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -··Sobre_ a mesa, autorização é de duzentos e setenta dias a contar da data
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final de sua publicação. que será lida pelo Sr. 1~ Secretário:
-Art. 4~ Esta resolução entra em vigor= na. data de sua
publicação.
É lido o seguinte
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Art. 1<.> É a Prefeitura do Município de Londrina PR, autorizada, nos termos da Resolução n9 36, de 30 de
junho de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de
crédito junto ao ~Banco do Estado dQ.Paran_á SIA -BANES:
TADO, no valor total de Cr$17.000.000.000,00 (dezessete
bilhões de cruzeiros).
Paragrafo únicp. Os- recUrSOS para·a operaÇão de crédito
Aprovada.
referida no caput deste artigo serão orig~náriC?s do f:u~~o Esta-:
O projeto vai à promulgação.
dual de Desenvolvimento Hrbano - FDU, e destínam-se
à implantação de obras de infia-estrutur:a riO Município de
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Item 14:
Londrina -PR.
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 80, DE 1992
Art. 29 As condiçõeS fin3nCeíras básicas da ope~ação
(Em regime de urgência, nós -termos do ãrt. 336, c, do ae crédito são as seguintes:
Regimento Interno.)
·
--_ a) val()l"_p_retendido: Cr$17,QOO~OOO.OOO,OO (dezessete biDiscussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ lhões de cruzeiros), atualizados pela Taxa Referencial- TR;
b) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses;
80, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n" 404,
c) taxa de juros: doze por cento ao ano;
-de 1992, da Comissão de Assuntos. Económicos), q:-ueautori~a__ _
a Prefeitura Municipal de Londrina, Estado do Paraná, a
d) índice de atualiz~ç~o moneJá_~!~_: Jaxa Referet:lcial Diá~
contratar operação de crédito juntO ao Bãnco do ~s_tado -do
ria
Paraná S/A - BANESTADO, no valor total de deú:ssete
e) condições de pagamento:
bilhões de cruzeiros.
-=- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais!
vencendo a primeira doze meses após a primeira lib~ração;
Em discussão. (Pausa.)
- dos juros: em parcelas mensais.
Não havendo quem peça a palavra, encerro· a discussão.
Art. 3" O praz_o máximo para o exercfcio da presente
Em votação.
---Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer aUtorização é de duzentos e setenta dias a contar da data
de sua publicação.
_
sentados. (Pausa.)
Art. 4<:> _Es_ta resolução ent"ra em vigor na data de_ sua
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Díretora para a n{dação final. -pUblicação.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - 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.)
·

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) ·::::. Sobre -a mesa,
parecer da Comissão Difetora, oferecendo a redação final
·
que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.

É lido o seguinte

PARECER N• 425, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação fmal do Projeto de Resolução
1992.

n~

80, -de

A ComiSsão Diretora apresenta a redaçãO finai do Projeto
de Resolução n 9 , de 1992, que autoriza a Prefeitl!-ra- do
Município de Londrina- PR, a contratar oper~S-ª-º- d~ crédito
junto ao Banco do Estado do Paraná S/A- BANESTADO,
no valor de Cr$1"Z.QOO.OOO.OOO,OO (dezessete bilhões de cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissão, 1~ de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Meira Filho - Beni V eras.
ANEXO AO PARECER N• 425, DE 1992
Redaçáo final do Projeto de Resolução n~ 80, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presi~
dente, nos termos do art. 48, item 28, do RegimeJltO Interno,
promulgo a seguinte
---RESOLUÇÃO N' , DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Municipio 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 (dezessete bilhões de cruzeiros).

0 SR. PRESIDENTE (Bení Veras) - Em dí_SC\!SSáo a
redação final. (Pausa.)
_
_ .. .. __
Não havendo quem peça~ palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
__
_ ___ _ _
Os Srs. Senadores que ã. aprovam queiram permanecer
•entados. (Pausa,)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Item 15:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 81, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução o<.>
81, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n 9 405,
de 1992, da Comissâo de Assuntos_ E<:onómicos). que autoriza
a Prefeitura Municipal de Leoberto Leal, Estado di Saiita
Catarina, a contratar operação de Crédito interno, junto ao
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A
- BADESC, no valor total de trezentos e quarenta e quatro
milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros, atualizados pela
Unidade Fiscal de Referência - UFIR.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo .quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
· ·
- ·
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Bení Veras) - Sobre a mesa,
·parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação _final
que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
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PARECER N• 426, DE 1992
(Da Comissão Dirctora)
Redação final do Projeto de Resolução n? 81-; de
.
1992.
A Comissão Diretora apresenta a redação fin-al do Projeto
de Resolução n 9 , âe 1992, que autoriza a Prefeitura do
Município de Leoberto Leal --SC, a contratar-<Jperação de
crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado_ de
Santa Catarina S/A. - BADESC, no vaio'r total de
Cr$344.670.000,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões,
seiscentos e setenta mil cruzeiros), atualizados pçla Unidad_e
Fiscal de Referência - UFIR.
·
··
Sala de Reuniões da Comissão, 1" de dezembro de 1992.
-:- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Meira Filho - Beni Veras.

ANEXO AO PARECER N• 426, DE 1992
Redaçáo final do Projeto de Resolução n~ 81, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
ln terno, promulgo a seguinte ·~ -·- · =
RESOLUÇÃO N" , DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Leoberto
Leal - SC, a contratar operação de crédito interno
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina S/A. - BADESC, "no valor -total de
Cr$344.670.000,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros), atualizados
pela Unidade Fiscal de Referência - UFIR.
Art. 1" É a Prefeitura do MuriicípiO de LeOberto Leal
- SC autorizada, nos termos da Resolução no;. 36., de 30 de
junho de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$344.670.000,00 (trezentos e quarenta
e quatro milhões, seiscentOs e setenta mll cruzeiros) junto
ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa ca·tarina
S/A. - BADESC, a serem··aplícados eín obras de infra-estrutura urbana, no âmbito do Programa Prourb, em convênio
com o Governo do Estado de Santa Catarina.
Art. 2-;. As condições financeiras da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$344.670.000;UOTtrezentós e quarenta e quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros),
atualizados pela variação da Unidade Fiscal de Referência
- UFIR;
.
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) juros: 1_0,50 por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária dos empréstimos: varia~
ção da Taxa Referencia];
e) destinação dos recursos: obras de infra~estrUtura;
l) condições de pagamento:
- do principal: em noventa e seis parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira líberaÇão;
- dos juros: em parcelas mensais.
_
._
Art. 3-;. O praia máximo para o exercício da presente
autorização é de duzentos e setenta dias, a contar· da data
de sua publicação.
.. _
Art. 4-;. Esta resolução entra em vigor
data de sua
publicação.
· ·

na

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Em discussão a
redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Item 17:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 83, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do ai-t. 336, c, do
Regimento Interno.)
..
Discussão, em turno único, do PrOjeto de Resolução n~
83, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n" 407,
de 1992, da Comissão de Assuntos Económicos), que autoriza
a Prefeitura Municipal de Guímarânia, Estado de Minas Ge~
rais, a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG, nO valor de
trezentos milhões de cruzeiros.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senador~ que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretoni·par·a a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sobre a mesa,
parecer· da Comissão Díretora, ofer.ecendo a redação final
da matéria que será lida pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 428, DE 1992
. (Da Comissão -Ç>iretora)
Redação final do Projeto de Resolução n~ 83, de
1992.
.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução no;. , de 1992, que autoriza a Prefeitura do
Município de Guimarânia- MG, a contratar operação de
crédito junto ão Banco de Desenvolvimen_to de_ Mi~as Gçrais
S/A- BDMG, no valor de Cr$300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissão, lo de dezembro de 1992.
Mauro Benevides - Presidente - Iram Saraiva, Relator Meira Filho, Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 428, DE 1992
Redação fmal do Projeto de Resolução n~ 83, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
, PreSidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Guimarânia
-~ MG, a contratar operação de crédito junto ao Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais S.J\.. - BDMG,
õO vaior de Cr$300.000.000,00 (trezentos milhões de
cruzeiros).
Ai-t. 19 É a Prefeitura do Municipio de Guimarânia MG, autorizada, nos termos da Resolução no;. 36..., de 30 de
?
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junho de 1992, do Senado Federal, a contratar. operação de
crédito no valor de Cr$300.000.000,00 (trezentos milhões de
cruzeiros). junto ao Banco de Des"envolvimento. de Minas
Gerais SIA- BDMG.
Parágrafo único. Os recursos-prove]li"eiltes da op-efação
de crédito referida no caput deste artigo destinam-se à pavimentação de vias públicas naquela municipalidade.
Art. 29 As condições financeiras básicas da operação
de crédito são as seguintes:
a)valor pretendido: Cr$300.000.000,00 (trezentos milhões
de cruzeiros), atualizados pela Taxa Referencial- TR;
b)prazo para desemb~ dos recursos: seis meses;
c)taxa de juros: doze por cento ao ano;
d)índice de atuaUzação monetária: Taxa Referencial Diária;
e)condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e duas parcelas me11:sais, __
vencendo a primeira seiS meses após a primeira liberação;
- dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3<> o prazo máximo para o exercício· da presente
autorização é de duzentos e setenta dias· a contar da data
de sua publicação.
Art. 4~ Esta resoluÇão entra em vigor na data de sua
·
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -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 D}até.~a _y~i ~ prom,u!gaçáo.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 16:
. PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 82, DE 1992
(Em regime de urgência, no~ termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~
82, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n'~ 406,
de 1992, da Comissão de Assuntos Económicos), que autoriza
a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa,- Estado do Paraná.
a contratar operação de crédito junto _ao Banco do Estado
do Paraná SIA, no valor de quinze bilhões de cruzeiros, dentro
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano (PEDU).
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerrO a discussão.
Em votação.

Qs_Srs. ·senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Coffifssão Diretora para a rédação final.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - :s()bre a mesa,
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação _final
que será lida pelo Sr. 1' Secretário.
· -É lido o seguinte
PARECER N' 427, DE 1992
Da ComissãO Diretora
Redação final do Projeto de Resolução
1992.

n~

82, de

A Comissão Diretora apresenta a -redação final do Pro j_eto
. de Resolução n~
, de 1992. que autoriza a Prefeitura do

De2embro de 1992.

Município de Ponta Grossa - PR, a coritratar operação de
crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S/A - BANESTADO, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento .
Urbano- PEDU, no valor de Cr$15.000.000.000,00 (quinze
bilhões de cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de dezembro de 1992.
-·Mauro Benevides, Presidente -Iram Saraiva, Relator
- Meira Filho - Beni V eras.
ANEXO AO PARECER N' 427, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n' 82, de
- 1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE 1992
Autoriza_a Prefeitura do MUnicípio de Ponta Grosa
sa - PR, a contratar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná SIA - BANESTADO, no
valor de Cr$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros), dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Art. lq É- ã.-Piefeitura do Município de Ponta Grossa
- ~R. autorizada, nos termos da Resolução n~ 36, de 30
de junho de 1992, do Senado federal, a contratar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná. SIA -13Ac
NESTADO, no valor total de Cr$15.000.000.000;\Xf(quinze
bilhões de cruzeiros), dentrq do Progra_rp.a J,:sta_d_\.la_l de Desena
vólvimento Urbano - PEDU, para ~?Cecução dç obras de
infra-estrutura naquela municipalidade.
- - Art. 2~ As condições financeiras da operação de crédito
são as seguintes:
·
a) valor: Cr$15.000.000.000,00 (qüinze bilhÕes de Cruzeiros), atualizados pela Taxa Referencial- TR;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c)_ taxa de juros: doze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: Taxa ReferenCial Diária;
e) destinaçâo dos recursos:_ obras de infra-estrutura;
f) c.ondiçõcs de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito_ parcelas mensais,
vencendo a primeira doze meses após a primeiia liberação;
- dos juros: em parcelas _I_l].~nsais.
_
_
Art. 3~ _ O prazo máxiitio para o exercício da presente
áU.torlza:çãcfê -âe-âuzentos--e--setentã- cnas-; a--contiú·-aa- data
de sua publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em. vigor na data de sua
~ublicação.

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) ~Em discussão a
redação finaL (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada adiscussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 18:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 84, DE 1992
(Em regime de urgência, nos lerrnõs dõ <:irt. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto -de Resolução n"'
84. de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n~ 408,
de 1992, da ComiSsâó de Assuntos Económicos), que autoriza
a Prefeitura Municipal de Guapirama, Estado do_ Paraná, a
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A, no valor de duzentos e setenta e oito milhões
de cruzeiros.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
---Os Sfs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sobre a mesa,
parecer da Comissão Diretora, oferecendo redação finaÍ q~e
será lida pelo Sr. 1~ Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Em discussão a
redaçáo final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
PARECER N• 429; llE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação fmal do Projeto de Resoluçào n• 84, de
1992.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~
, de 1992, que autoriza a :PieJeitura do
Município de Guapirama- PR, a-contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A~, ilõ valor de
Cr$278.000.000,00 (duzentos e setenta e oito milhões de cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissão, 1~ de dezembro de 1992.
--Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Meira Filho- Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 429, DE 1992
Redaçáo final do Projeto de Resolução o~ 84, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
, DE 1992
RESOLUÇÃO N'
Autoriza a Prefeitura do Município de Guapirama
- PR, a contratar operação de crédito junto ao Banco
do Estado do Paraná S.A., no valor de Cr$278.000.00,00
(duzentos e setenta e oito milhões de cruzeiros).
Art. }9 É a Prefeitura do Municfpio de Guapirarna-PR~
autorizada, nos termos dos arts. 3'~', 4,, 59 e 6~-da Resolução
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n\' 36. de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de
crédito no valor de Cr$278.000.000,00 (duzentos e setenta
e oito milhões de cruzeiros), junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A.- BANESTADO.
Art. 2" A operação de crédito a que se refere o artigo
anterior será realizada nas seguintes condições:
a) valor: Cr$278.000.000,00 (duzentos e setenta e oito
milhões de cruzeiros), atualizado pela Taxa Referencial;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) juros: doze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária;
e) destinação dos_recursos: obras de infra-estrutura;
f) condições de pagamento!
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais,
vencendo a primeíra doze meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 39 O prazo máximo -pªra o exercício da presente
aUtorização é- de até duzentos e setenta dias a contar de sua
publicação.
Art. 4o Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Item 19:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 85, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos-do art. 33_6_, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~>
&:?. de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n~' 409,
de 1992, da Comissão de Assuntos Económicos), que autoriza
a Prefeitura Municipal de Campo Largo, Estado do Paraná,
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A- BANESTADO, no valor de seis bilhões
de cruzeiros.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
-Aprovado.
O Projeto irá ã Comissão Diretora para a redação f~nal.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sobre a mesa,
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final
que será lida pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 430, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redução final do Projeto de Resolução n' 85, dee
1992_
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n?
, de 1992, que autoriza a Prefeitura do
Município 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 (seis bilhões de cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissão, 1• de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Meira Filho - Beni Veras.
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ANEXO AO PARECER W 430, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n~ 85, de
1992_
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,

promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N"
, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município 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 (seis bilhões de cruzeiros).

Art. !" É a Prefeitura do Município de Campo LargoPR, autorizada, nos termos da Resolução n" 36, de 1992,
do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto
ao Banco do_ Estado do Paraná S.A. - Banestado, no valor
de Cr$6.000.000.000,00 (seis bilhões de cruzeiros), a serem
aplicados em obras de infra-estrutura urbana, conforme Acordo de Participação firmado com o Governo daquele Estado
para execução do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano- PEDU.
Art. 2" A operação de crédito. a que se refe-re- o. artigo
anterior será realizadas nas seguintes condições:
a) valor: Cr$6.000.000.000,00 (seis bilhões de cruzeiros),
atualizados pela Taxa Referencial;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
b) juros: doze por cento ao ano;
d) indice de atualização monetária: Taxa Referencial;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura urbana, no âmbito do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano- PEDU;
O condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais,
vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
- dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3" O prazo máximo para o exercício da presente
autorização é de duzentos e setenta dias a contar de sua publicação.
Art. 4'' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Em discussão a
redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a dis_cussão.
Em votação.
Os Srs. ·senadores que a aprovam queirãm permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai â prOmulgação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Item 20:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 86, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
DiscUssão, em turito -único, do Projeto de Resolução n"'
80, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n~ 410,
de 1992, da Comissão de Assuntos Económicos). que autoriza
a Prefeitura Municipal de São Martinho, Estado do Rio Gran~
de do Sul, a contratar operação de crédito junto ao Banco
de Desenvolvimento do Estado do RiO Grande do Sul -
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BADESUL, no valor de quinhentos e quatro milhões, trinta
e três mil, cento e setenta e três cruzeiros e setenta e sete
centavos, dentro do Programa Integrado ~e Melhoria Social
- PIMES, para execução de projetes de -inffa-es_t~t~r~ ur'!Jana e desenvolvimento institucional, naquela ffiunicípalidade.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
_
Os Srs. Se'nadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
O Projeto irá à Comissão Dire1:or3.-para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Sobre a mesa.
parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final
que será lida pelo Sr. 1<.> Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N' 431, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução no 86, de
1992.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~
, de 1992, que autoriza a Prefeitura do
Município de São Martinho -RS, a contratar operação de
crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do
Rio Grande do Sul- BADESUL, dentro do Programa Integrado de Melhoria Social - PIMES ~ no valor de
Cr$504.033.173,77 (quinhentos e quatro milhões, trinta e três
mil, cento e setenta e três cruzeiros e_ setenta e sete centavos).
Sala de Reuniões da Comissão, J<.> de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Meira Filho-- Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N" 431, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n9 86, de
1992.
Faço saber- que o Senado Federal aprovou,_ e eu, PreSidente, nos termos do art. 48, item 28, do -Regimento lriterii.O,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de ~_ão Martinho - RS, a contratar- opel-ação de crédito junto ao
Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande
do Sul --:-_ BAUESUL, dentro do Programa Integrado
de Melhorias Social - PIMES, no valor de
Cr$504.033.173,77 (quinhentos e quatro milhões, trinta
e três mil, cento e setenta e três cruzeiros e setenta
e sete centavos).
Art. to É a Prefeitura do Municlpio de-São Martinho
-RS, autorizada, nos termos da Resolução n 9 36, de 1992,
do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto
ao· Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Granâe
do Sul- BADESUL, no valor de Cr$504.033.173,77 (quinhentos e quatro milhões, 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 - Fudopimes e serão destinados
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à execução de projetas de infra-estrutura urban~-e-desenvol
vimento institucional no município de São Martinho.

Art. 29 As condições financeiras aa OperaÇãO são as
seguintes:
a) valor pretendido: Cr$504.033.173,77 (quinhentos e
quatro milhões, trinta e três mil, cento e setenta e três cruzeiros
e setenta e sete centavos), a preços de julho de 1992, atualizados pelo !GP da FGV;
b) prazo para desembolso dos recursos: sete meses;
c) juros: onze por cento ao ano;
d) iodice de atualização monetária: IGP-FGV;
e) destinação dos recursos: execução do Programa Integrado de Melhoria Social;
O condições de pagamento:
- do principal: em quarenta e oito parcelas mensais.
vencendo a primeirà doze meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 39 A autorização de que trata esta resolução será
exercida no prazo de duzentos e setenta dias a contar de
sua publicação.
_
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
·
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - 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 -prOmulgaçâo.

Os _Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.

PARECER Ne 432, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução no 87, de
1992.
A Comissão Diretora apresenta a fedação final do Projeto
de Resolução n9 , de 1992, que autoriza a Prefeitura do MunicfpiO de Campo Mourão- PR, a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado _do Paraná S.A. - BANESTADO, com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento
Urbano - FDU, no valor de Cr$4.000.000.000,00 (quatro
bilhões de cruzeiros).
Sala de Reuniões da Comissão, 1" de dezembro de 1992.
- Mauro_ Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
_;Meira Filho- Beni V eras.
..
ANEXO AO PARECER Ne 432, DE 1992.
.

Redação rmal do Projeto de Resolução D' 87, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
, Presidente, nos termos do a_rt. 48, item 28,
do Regimento Interno_, promulgo a seguinte
, DE 1992.
RESOLUÇÃO N'
Autoriza a Prefeitura do Município de Campo Mourão - PR, a contratar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná S.A. - Banestado, com
recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU, no valor de Cr$4.000.000.000,00 (quatro
bilhões de cruzeiros).

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 21:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 87,-DE~f99·i(Em regime de urgéncia, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
87, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer n9 411,
de 1992, da Comissão-de Assuntos Econômicos), que autoriza
a Prefeitura Municipal de Campo Mourão, Estado do Paraná,
a contratar operação de crédito junto ao -Banco- do Estado
do Paraná- BANESTADO, com recursos do Fundo Estadurai de Desenvolvimento Urbano - FDU, no valor de quatro bilhões de cruzeiros, destinados a obras de infra-estrutura
naquela municipalidade.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à COmisSãO Difetora para a red8.ção final.

O SR- PRESIDENTE (Beni Veras) -Sobre a mesa,
parecer da Comissão Diretora. ofereceildo a redação final
que será lida pelo Sr. lo Secretário".
É lido o seguinte
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Em discussão a
redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
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_Nt. 1~ :é a Prefeitura do Município de Campo Mourão
-PR. autorizada, nos termos da Resolução n~ 36, de 1992.
do S_enado Federal, a contratar operação de crédito, junto
ao Banco do Estado do Paraná S.A - Banestado, no valor
de Cr$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros).
Parágrafo único -Os rec_ursos referidos neste artigo integram o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano- FDU,
e o financiamento objetiva a execução de obias 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$4.000.000.000,00 (quatro bilhões
de cruzeiros), atualizado pela Taxa Referencial;
b) prazo para _desembolso dos recursos: doze meses;
_C) juros: doze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
f) condições de pagamento:
-Do principal: em quarenta e oito parcelas mensais,
vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
..-....-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 310 O prazo máximo para o exercício da presente
autorização é de até 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.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)--' Item 22:

OFÍCIO N' S722, DE '1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Ofício n' S/22, de g)92, através do qual o Governo do
Estado de Minas Gerais solicita autorização para contratar
operação de crédito junto à Comparililã. -Vale do Rio Doce
- CVRD, no valor de doze bilhões de cruzeiros, destinada
à conclusão de obras na rodovia BR-259/MG, no trecho Governador Valadares - Conselheiro Pena. (Dependendo de
Parecer.)
Nos termos do art. 140, letra a, do Regimento Interno,
designo a nobre Senadora Júnia Marise para proferir parecer.
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN - MG. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, o Sr. Governador do Estado de
Minas Gerais encã.minha à consideração dO Senado Federal 1
atendendo ao disposto na Resolução n" 36/92, pedido do Departamento de Estradas de Rodagem, no sentido de contratar
operação de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce,
no valor de 12 bilhões de cruzeiros.
Esses recursos destinam-se à conclusão de obras na rodovia BR-259, no trecho Governador Valadares- Conselheiro
Pena.
O Estado de Minas Gerais atuará como interveniente
no contrato, o qual apresenta as características exigidas pela
resolução.
Ainda no processo em análise constam os documentos
exigidos pela Resolução n~ 36/92, que rege o assunto, quais
sejam: a lei autorizativa;· corriprovação de incluSão Cfo projeto
no orçamento, dentro das Leis de Diretrizes OJ:Çamentárias
e Orçamento Anual e ainda pronunciamento do Banco Central
sobre a operação, através do Parecer n" 92/0421, de 28 de
outubro de 1992.
Por isso, da nossa análise sobre toda a documentação
exibida pelo Governo de Minas Gerais e a COmpanhia Vale
do Rio Doce, entendemos que, tendo em vista também os
objetivos a que se propõe a participação da Companhia Vale
do Rio Doce com o Governo dQ Estado -de Minas Gerais
e não havendo nenhum outro prejuízo ao Governo do Estado
nem às exigências da Resolução n" 36/92, resolvemos, através
do nosso_ Parecer, decidir pela aprovação do collvênió que
o Gov~mo do Estado de Minas Gerais· sOlicita autOriZação
ao Senado Federal.
Encaminho à Mesa o parecer na íntegra, Sr. Presidente.
O S"enhor GoVernador do Estado de Minas Geraís encaminha à consideração do Senado Federal, atendendo ao disposto na Resolução n~ 36/92, pedido do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/
MG, no sentido de contratar operação de crédito junto à
Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, no valor de
Cr$12.000.000.000, 00 (diize bilhões de cruzeiros).
Destinam-se os recursos solicitados à conclusão de obras
na rodovia BR-259/MG, no trecho Govetfiador ValadaresConselheiro Pena, que possui inegável slgriifiCaÇã-6 ~paiã a l-egião, seja no transporte de passageiros, seja no escoamento
de mercadorias.
?
Q_ Estado de Minas Gerais atuará como ínterv'eriiente ·
no contrato, o qual apresenta as seguintes características:
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a) credor: Cia. Vale do Rio Doce
b) valor pretendido: Cr$12.000.000:ooo;oo
c)juros: 1% a. a., no período de carência e 3% a. a. no
período de amortização
d)índice de atualização monetária: 80% da variação da
TR
e) garantia: Estado de Minas Gerais mediante vinculação
de suas quotas do Fundo de Participação dos Estados - FPE
O de!<!ti~ação dos recursos: conclusão das obras de
implantação e pavimentação da rõdoyia BR.-259/Md, no
>ub-trecho Governador Valadares_-:-:- Conselbei!o Pena, em
Minas Gerais
g) condições de pagamento:
- do principal e dos juros: em 16 parcelas semestrais e
sucessivas, vencendo-se a primeira 30 meses após a assinatura
do contrato, sendo que as prestações de amortização serao
calculadas dividindo-se o saldo devedor corrigido pelo número
de parcelas a amortizar e acrescentando-se, ao resultado os
juros apurados no período;
- dos juros: em parcelas mensais.
Do processo em análise constam os documentqs e~igidos
pela Resolução n" 36/92, que rege o assunto, quais sejam
a Lei autorizativa, comprovação de inClusão do projeto no
orçamento dentro das Leis de DiretrizeS Orçamentárias e Orçamento AnuaL Recomenda-se, por oportuno, a revalidação
da Certidão de quitação junl:o à ReCeita Federal, que se_encontra vencida.
O Banco C~n-tral do Brasil pronunciou-se sobre- a operação através do Parecer DEDIP/CODEM-92/0421, de 28 de
outubro de 1992, quanto às exigênçias dos arts. 5" e _6" da
Resolução acima referida. Neste sentido, analiSa a fonte de
recursos da CVRD que suportará o empréstimo do DER/MG,
bem como a situação deste último quanto aos limites de endividamento estabelecidos no art. 3~, item li, da Resolução n"
36/92, tendo concluído não haver qualquer óbice à celebração
da operação.
No entanto, consta do processo em análise o ofício GT/
PG/INSS n' 82, de 31 de julho de 1992, do Chefe da Equipe
DIV ATIVA/M;G, integrante GTRIINSS 82/92, segundo o
qual, não poderia ser fornecida a Certidão Negativa do órgão
ao DER/MO, em virtude de ação judicial em curso.
Trata~se, a·rigor, de ação anulatória, sendo o DER autor,
na qual contesta a exigência do INSS de lhe imputar débitos
devidos por empreiteiras,__com as quais o Departamento mantém _contrato de__ p!estação de serviços.
Entende o DER não poder ser responsabilizado pela irregularidade de empresa junto ao INSS, razão, inclusive, da
ação acima referida. Ainda assim, tendo tomado conhecimento do irideferimento do pedido de emissão da CND, pelo
INSS, o Governo do Estado de Minas Gerais solicitou sua
própria Certidão. que fizemos anexar ao presente processo,
como prova de cc-responsabilidade e solidariedade com o
Departamento sob seu comando.
Por outro-lado! ~_s demais documentos que !nstruem a
solicitaç-ão para que esta Casa autorize o empréstimo, encontfãrii-se -em perfeita consonância com as norrilas em vigor.
Neste sentido, há que se entender, no âmbito das consideràções a serem levadas em conta no julgamento de pleitos
des~ l).~_t!Jr~~. a importância relativa a se atribuir às diversas
peças integrantes do processo.
À ine"gável .oportunídade do projeto,_ para o qual se destinam ~s recursos, acrescente-se que o seu mérito transcende.
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os limites estaduais dada a importância ·ec_Onômiea- d-ã rodovia
BR-259/MG no tiãósito de mercadorias.
Cabe, portanto, a esta Comissão-de Assuntos Económicos, à luz das razões acima apontadas. decidir relevar a
inobservância do preceito estabelecido na Resolução n\' 36/92,
com o que a operação de crédito, objeto do pleito encaminhado através do Of. "S" n" 22, de 1992; poderá ser autorizada, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 90, DE1992
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais DER/MG, com a interveníên.Cia do
Estado de Minas Gerais e da Secretaria de Estado da Fazenda
de Minas Gerais, a realizar operação de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce - CVRD, no valor de
Cr$12.000.000.000,00 (doze bilhões de cruzeiros), para conclusão de obras na rodovia BR-259/MG, no trecho GOvernador Valadares- Conselheiro Pena.
.
___
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ É autorizado o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais- D ER/MG, nos termos
da Resolução n~" 36/92, do Senado Federal, a realizar operação
de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce- CVRD,
no valor de Cr$12.000.000.000,00 (doze bilhões de cruzeiros),
com a interveriiência do Estado de Minas Gerais e da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais..
Parágrafo único. Destinam-se os recursos provenientes
da operação de crédito referida neste artigo à conclusão de
obras na rodovia BR-259/MG, no trecho Governador Valadares -Conselheiro Pena.
Art. 2° As condições financeiras da operação de crédito
são as seguintes:
- a) credor: Cia. Vale do Rio Doce
b) valor pretendido: Cr$12.000.000.000,00
c) juros: 1% a. a., no período de carência e 3% a. a.
no período de amortização
d) indice de atualização monetária: 80% da variação
daTR
e) garantia: Estado de Minas Gerais mediante viilculação de suas quotas do Fundo de Participação dos Estados

-FPE
O destinação dos recursos: conclusão das obras de
implantação e pavimentação da rodovia BR-259/MG, no subtrecho Governador Valadares- Conselheiro Pena, em Minas
---Gerais
g) condições de pagamento:
- do principal e dos juros: em 16 parcelas semestrais
e sucessivas, vencendo-se a primeira 30 meses· ap&s-a-assinatura do contrato, sendo que as prestações de amortização
serão calculadas dividindo-se o saldo devedor corrigido pelo
número de parcelas a amortizar e acrescentando-se, ao resultado os juros apurados no período.
- dos juros: em parcelas mensais
Art. 3~ O prazo· máxiin6 parã O"'"'êXêiCíCi(i--da:--presente
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de
sua publicação.
Art. 4!> Esta resolução entra em vigOi nà âata de sua
publicação.
Este é o parece"r, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- O parecer conclui
pela apresentação do Projeto de Resolução n' 90, de 1992.
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Passa-se à discussão do projeto em turno único.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora-para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Sobre a mesa,
redação final que será lida pelo Sr. 1~> Secretário.
E lido o seguinte

PARECER N' 433, DE 1992
Comissão Diretora
Redação final do Projeto de Resolução n9 90, de
1992.
A Comissão Diretoi'a apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~"
, de 1992, que autoriza o Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais-,- DER/
MG, com a interveniência do Estado de Minas Gerais, a realizar operação de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce
- CVRD, no valor de Cr$12.000.000.000,00 (doze bilhões
de cruzeiros), pata conclusão de obras de rodovia BR-259/
MG, no trecho Governador Valadares--:- Conselheiro Pena.
Sala de Reuniões_ da Comissão, 1? de dezembro de 1992.
- Márcio L~cerda, President_e - Iram Saraiva, Relator Beni Veras, Lucídio Portella.

na

ANEXO AO PARECER N' 433, DE 1992.
Redação final do Projeto de Resolução n' 90, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovoU, e
eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE 1992
AutoriZa o DePariãmeniO de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais-- DER/MG, com a interveniência do Estado de Minas Gei'ais, a realizar operação
de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce CVRD, no valor de Cr$12.000.000.000,00 (doze bilhões
de cruzeiros), para conclusão de obras na rodovia BR259/MG, no trecho Governador Valadares - Conselheiro Pena.
Art. 1o É autorizado o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais- DER/MG. nos termos
da Resolução n~ 36/92, do Senado Federal, a realizar operação
de crédito junto à Companhia Vale do Rio Doce- CVRD,
no valor de Cr$ 12.000.000.000,00 (doze bilhões de cruzeiros),
com a interveniência do Estado de Minas Gerais e da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais.
Parágrafo único. Destinam-se os recursos provenientes
da operação de crédito referida neste artigo à conclusão de
obras na rodovia BR-259/MG, no Trecho- Goverriador Vala·
dares - Conselheiro Pena.
Art. 2~" As condições financeiras da operação de crédito
são as seguintes:
a) credOr: Companhia Vale do Rio Doce;
b) valor pretendido: Cr$12.000.000.000,00 (doze bilhões
de cr1.1zeiros);
c) juros: l(um) por cento ao ano, no período de carência
e 3 (três) por cento ao ano, no período de amortização;
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d) índice de atualização monetária: oitenta por cerito da
variação da Taxa Referencial;
e) garantia: Estado de Minas Gerais, ·mediante vinculação de suas quotas do Fundo de Participação dos Estados
-FPE;
f) destinação dos recursos: conclusão das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-259/MG, no subtrecho
Governador Valadares -Conselheiro Pena, em Minas Gerais;
g) condições de pagamento:
-do principal e dos juros: cm dezess.eis parcelas semestrais e sucessivas, vencendo-se a primeli-a tiii:tta- riieses após
a assinatura do contrato, sendo que as prestações _de amortização serão calculadas dividindo-se o saldo devedor corrigido
pelo número de parcelas a amortizar e acrescentando-se ao
resultado os juros apurados no período~
- dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3" : em parcelas mens-ais Art. 3" O prazo máximo pãra"o -exerc1cíQ--d-a presente
amortização é de duzentos e setenta dias, a contar da data
de sua publicação.
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Bení Veras) - Em discussão a
redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está
encerrada a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Item 23:
Votação, cm turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n91()(), de 1991 (nn 211191, na Casa de origem) que acrescenta
dispositivos ao art. 18 da Lei n9 8.080, de 19 de setembro
de 1990, cometendo aos municípios cõiripet~Ociã para a execução de serviços de planejamento faniifi3.r, tendo
Parecer, proferido em PlenáriO, Relator: Sena-dor Jutahy
Magalhães, favorável ao Projeto, com Emellda que apresenta;
econtráiio à Emenda, oferecida perante a Comissão de Assun~ -tos Sociaís.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 17 de novembro último.
A Sr' Eva Blay- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Tem a palavra
V. Ex•
A SRA. EVA BLAY (PSDB- SP. Pela ordem. Sem
revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de esclarecer à Casa que, embora eu esteja aprovando
esse projeto de lei, imediatamente apresentarei ·outro sobre
a mesma matéria, pois considero que a redação desse projeto
não orienta suficientemente os municípios no qUe diz respeito
à educação e informação sobre o plancjamento familiar.
Por outro lado, gostaria de informar que_o_§ 3~' da redaçào
permite alguma confusão, pois. inicialmente. impede que os
Municípios façam convênios com entidades privadas e, na
segunda parte, permite que esses convênios sejam firmados.

D~ze_mbro

de 1992

Assim sendo, para não causar obstáculo à tramitação desse
projeto, eu o aprovo, mas com essa ressalva.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Em discussão.
O Sr. Espericüão Amin- Sr. Presidente, peço a palavra.
O. SR. PRESIDENTE (Beni Veras) V. EX'

Tem a palavra

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para discutir.
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, eu gostaria de
indagar à Mesa se o prazo para. a discussão foi encerrado,
ou se estamos ·em encaminhamento de votação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -É encaminhamento
de votação.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN _::_ Eugostaria de fazer uma
pçnderaçã_o_ ao n()}:>re Relator, Sena<l_9ct)\1t<!hY M_~alhães.
Di3.nte das alegações da Senadora Eva Blay já que vamos
ter que votar o projeto, não obstant~ tenha havido esta argüiçã._o de que seria possível ainda o seu aprimoramento, questiono se não seria o caso de concordarmos todos com o requerimento de verificã:Ção de quorum, se isso não prejudicar os
demais itens. Já encerrou-se a discussão, não podendo mais
baver a inversão de pauta. Mas nós vamos aprovar um projeto
para o qual está sendo argüida uma necessidade de aperfeiçoamento. De forma que, até para não ser tambérit um fator
cl_~ perturbação na aprovação do projeto, remeto à Mesa esta
observação. Só não vou fazer o requerimento de _verificação
de quorum, porq-ue isso prejudicaria os projetes seguintes,
salvo melhor juízo.
1

·o

Sr. J~taby- Magalhães -Sr. Presid-ente; peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Concedo a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalhães. para encaminhar.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, há alguns
dias nós tínhamos apresentado Ul1). re_querimento de urgência
c, e o retiramos para permitir um diálogo maior com a Senadora Eva Blay, que tinha sugestões a oferecer. Mas verifíc3mos agora que o projeto retornou que não se__pod~!i~- fazer
em plenário a modificação para ãp_erfeiçOã-rõ Um pouco, pois
é_muito maís ampla. muito mais abrarigente a idéia da Senadora Eva Blay desta política que se pretende com o projeto.
Este é um projeto simples. _que atende apenas determinada
área dessa questão. A Senadora Eva Blay ._desde que chegou
ao Senado, tem mostrado interesse de apresentar um projeto
com amplitude muito maior nessa questão.
Como esse projeto vai ter que retornar à Câmara. não
há impedimento a que seja aprovado hoje aqui e depois haja
a apresentação de um outro que acarretará problemas e sugestões mais polêmicas, o que protelará por maís algum tempo
o exame dessa questão.
Creio que não existe óbice algum erri aprovamios es~e
projeto que não tem nenhuma manifestaÇãO Côntr3.ria .qúe
atende_ o pensamentO de alguns.
:Entretando, quando chegar o momento de uma discussão
mais ampla, mais profunda e mais polêmica, teremos o projeto
da Senadora que _está quase pronto, segun:do S. Ex~ afirma.
Após alguns entendimentos. alguns estudos que vem realizando. a nobre Senadora apresentará o projeto.

e
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Por isso, peço permissão ao Senador Esperidião Amim
§ 29 As ações e Serviços de saúde corr_espondentes ao planejamento_ familiar executados pelos municípara propor, hoje, a votação do projeto, que retornará para
pios devem fazer parte indissociável a um programa
a Câmara e depois poderemos examinar um projeto muito
de assistência integral à saúde da mulher do Ministério
mais amplo.
da Saúde, assegurada a participação como indivíduo
O Sr. Esperidião Amin- Quero apenas externar ao Senaou como casal."
dor Jutahy Magalhães que, diapt~ desses esclarecirri.eotos e
pelo fato de que, sendo matéria Çor.relata, forÇósafuente serão _
-O SR:· PRESWENTE (Beni V eras) ~ Em votação a
!menda de parecer contrário. - ' -- apens~dos projetas na Câmara, retiro a minha dúvida._
Os
Srs.
Senadores
que
aprovam
queifãm
permanecer
senO SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Passa-se à votação
:ados. (Pausa.)
do projeto, sem prejuízo das emendas.
Rejeitada.
Os Srs.. S.enador~ que o aprovam queiram permanecer
A matéria vai à Comissão Diretora para a tedação final.
sentados. (Pausa.)
__ __
_
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Item 24:
É o seguinte o projeto aprovado:
Discussão, em turno suplement3.r, do PrOjetO de-Ld do
Senado n977, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wedekin
e outros Senhores Senadores, que altera o art. 49 da _I,..ei 09
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 100, DE 1991
8.427, de 27 de maio de_1992, que dispõe sobre a concessão
(N• 211191. mi Casa de origem
de_subvenção económica nas operações de crédito rural, tend-o
Acrescenta dispositivos ao art. 18 da Lei n 9 8.080,
PARECER, sob n' 365 de 1992, da Comissão
de 19 de setembro de 1990, cometendo aos municípios
- Diretora, oferecendo a redação do_ v~ncido.~
competência para a execução de serviços de planejaDiscussão,
em turno suplementar, do substitutivo.mento familiar.
Não havendo quem peça a palavra, encerro- a discussão.
O Congresso-Nacional decreta:
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como definiArt. 1• O art. 18 da Lei n' 8.080, -de 19 de setembro tivamente adotado, nos termos do disposto no art. 284 do
de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Regimento Interno.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
"Art. 18. .. ············--~--.-.---.--_--- ---~··,.··~:·
É a seguin'fe a' inatéría aprovàdã:
-

r

l) de planejamento familiar.
§ 1o Nas ações e serviços a que se refere a alínea

f do inciso IV deste artigo é vedado qualquer tipo de
correlação com metas demográficas.
§ 29 -As ações e serviços de saúde correspondentes ao planejamento familiar executados pelos munícípios devem fazer parte indissociável do Programa de
Assistência Integral à Saúd_eda Mulher- PAISM,
do Ministério da_Saúde_. _ § 3o É vedada a realizaçãO de convênios ou contratos de prestação de ações e ~erviço.s -~ntre os órgãos
oficiais do Sistema Único de Saú.de- SUS, e entidades
privadas de plancjamcnto familiar, devendo os recursos
necessários à realização das referidas ações e serviços
ser alocados nos orçamentos federal, estaduais e/ou
municipais."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as_disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Em votação a
emenda de parecer favorável.
_
Os Srs. Senadorc~ que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
É- a-seguinte a emenda aprovada.
EMENDA
Dê-se ao- § 2• do art 1' do PLC n• 100, de 1991, a seguinte
redação:
"Art. 19

RedaÇão do venCido, para o tUrno suplemimt&r,
-do su-bstitutivo ao Projeto de Lei do Senado n~ 77, de
.
1992.
Altera o art. 4i da Lei n• 8.427, de 27 ·de maio
de-·1992, que dispõe sobre a coilcessão de subvenção
econômic~ nas _ope~ações de crédito rural.
O Congresso Nacional decreta:
.. .
Art. 1' O caput do art. 4• da Lei n'> 80427, de 27 de
maio de 1992, passa a vigorar com a seguinte redação e acres~
ci.do de um parágrafo, renumerandowse com § 29 o seu atual
parágrafo único:
"Art. 4"' A subvenção de equalização das ta,._a-5"
· de juros fiCará limitada ao diferencial de taxas entre
os· eficargos-cõbrados do tomador _final de crédito rufar
e_ o custo de capt3ção de recursos, acrescido dos cus~S
administrativOS e tributários a que estão sujeitas, nas
suas operações ativas, as instituições "financeiras oficiais
e as cooperativas de crédito.
.
· --:_ '§ 19 Farão fus ã subvenção de que trata o caput
deste artigo as instituições fmánêeiras PriVaoda:s locali--Zadãs em vílas, distritos, ril.unicfJJfõS ou cidades onaenão existam agênciaS de instituições fifiã.hceiras oficiaiS
e de cooperativas de crédito. - - § 29 A subvenção econômica a que se refere este
·artigO estende-se aos empréstimOS concedidos, a partif
de 19 de julho de 1991, pelas inStitUições financeira-s
oficiais federais aos-- produtores rurais."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publi~o.

Art_. _3 9 -~evogam~se as disposiÇões'ein cOO.trári-Ó.
'· OSR. PRESIDENTÉ (B~ni V eras) -'item 25:
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PROJETO DE LEi DO SENADO N' 274, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno)
_
--~De auto~a do Senador Esperidião Amin, que dispõe sobre o exercíciO da profissão de oceanógrafo e dá outras providências.(Dependendo de parecer.)
. Nos_ termos do a_rt. 140, letra b, do Regimento Interno,
destgno o nobre Senador Luiz Alberto para proferir o parecer.
OSR. LUIZ ALBERTO (PTB-PR. Para proferir parecer.

Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente_ Srs. Senadores

Dezembro de 1992

O artigo 6'> deve ser reformulado e adaptado à Constituição Federal, já que seu artigo 79, inciso IV veda a vinculação
do salário mínimo para qualquer fim.
Por fim, ao projeto foram apresentadas duas emendas
de iniciativa do Senador João Calmon.
A primeira estabelece que, quando embarcados, a remune~ª-ção dos serviços prestados pelos oceanógrafos será fruto
de contrato específico de trabalho entre as partes interessada.
A ra_zão desta e.menda decorre do fato de ser a atividade ·
desempenhada pelo oceanógrafo ser realizada no mar, embarcado em navios de pesquisas, que não deve ficar limitada
em suas atividades por um número pré-determinado de horas,
pois, muitas vezes, este profissional poderá permanecer vários
dias em alto mar realizando pesquisas e trabalhos afins.
A emenda, sem dúvida alguma, aperfeiçoa o texto e,
portanto, deve ser acolhida.
A seg~nd~_ass~gura o exercício da profissão de oceã.nógrafo" também aos que sejam possuidores de diplomas registrados em cursos de graduação ou pós-graduação em outras
áreas de conhecimento ligadas à geociências, ciências exatas,
natllrais ou do ~ar, inclusive os diplomados pela Escola Naval,
Cóin aperfeiçoamento em Hidrografia e que tenha exercido
ou es-tejam exercendo atividades oceanográficas por um período de 5 (cinco) anos, em entidade pública ou privada, devidamente comprovadas perante órgãos superiores de fiscalização
profíSsiona1.
A emenda ressalta no texto do pro]eto a condição do
oceanógrafo também aos que tiverem obtido sua habilitação
através desses cursos, e, nesse sentido, julgamos que deva
ser incorporada ao texto.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado n~' 274, de 1991, com as seguintes:

é submetido ao exame desta Comissão o PrOjeto de Lei d~
Senado n"' 2J4, de 1991, qu~ t~m por finalidade regulamentar
o exercício da profissão de oceanógrafo.
-~ Ao t?m~r a }~i~-i~tiva, seu autor, o ilustre Senador Esperidiao Amm, JUStifiCa que" ... o oceanógrafo é um profissional
de nível superior, com conhecimento _integrado_rlos diferentes
campos de atuaçáo da Oceanografia e formação científica direcionada ao conhecimento e à previsão do comportamento
dos oceano~ e ambientes transicíonâis sob os aspectos físicos
químico, geológico e biológico, visando à utilização raCionai
de todos os seus domínios ( ... ) os profissionais formados nos
últ_imos 15 anos pelos dois cursos de gradução e Oceanografia
eXIstentes no Pafs, apesar das naturais e reconhecidas dificuldades, têm sido aceito_s e absorvidos pelo mercado de trabalho,
estando presentes hoje em qua-se todas as principais instituições brasileiras que desenvolvem atividades na área da Oceanografia( ... ) Diante dessa realidade, que reflete o reconhec~ento tácitt;> desse profissionaJ não apenas pela comunidade
czent~c~ nact_onal, mas pela sociedade brasileira, parece-nos
que a umc::a atitude 70erente e justa é regulamentar legalmente
o exercíciO profissmnal do Oceanógrafo dando de direito
a esse profissional o recon1_1edrnento que ]á_ possui de fato.
Emenda N•1-R
Cãbe-nos salientar que o oceanógrafo é um-profissional
Dê-se ao inciso I, do art. 2', do PLS 274 de 1991
de nível superior voltado ao _conhecimento e à previsão do
a seguinte redação:
_'
'
comportamento dos oceanos e ambientes transícionais sob
~'I- sejam posSuidores de diplomas registraâos
os aspectos físicos, químicos, geológicos e biológicos para sua
em curso superior de graduação em outras áreas de
utilizaçã~ racional. Ele atua tanto nas áreas de prospecção,
conhecimento ligadas às geociências ciências exatas
exploraçao, processamento e administração de recursos marinaturais ou do mar, inclusive os diplo~ados pela Escol~
~os renováveis e não-renováveis, quanto na conservação amNaval, com _aperfeiçoa~ento- em hidrografia e que tebtental e controle de poluição. Desenvolve tecnologias para
nham exerctdo ou esteJam exercendo atividades oceaprospecção e exploração do ambiente marinho, assim como
nogr~fic:as por u~ período de 5 (cinco) anos, em entidao desenvolyime(lto de~sas ..ati_vidades em ambientes ditos trande pubhca ou pnvada, devidamente comprovadas pesicionais, tais como estuários, deltas, lagunas, mangues restinrante órgã_o superior de. fiscalização profissional".
gas, lagos costeiras, rios, açudes e barragens. Enfi~, está
tam?ém presente no geren_ciamento costeiro, na agricultura,
Emenda N' 2-R
mancultura e no de~envolvimento de recursos humanos para
~Suprima-se os artigos 39 e 4~' do Projeto de Lei do Senado
-.
.
a Oceanografia e áreas afins.
- -.--_.-_
n' 274, de 1991.
A moderna Oceanogrãfia tem hoje um -papel muito importante no que ~<:?ncerne à pesquisa de novos recursos alimenEmenda N• 3-R
tares ou físicos, sobre o controle e a eliminação da poluição _
Dê-se ao art. 6'\ caput, do Projeto de Lei do Senado n~'
e a conservação do _ambi_çnt~. _Cada vez mais ela é viSta como
274, de 1991 a seguinte redaçáo:
uma ciência primordial para o sustento da população humana
"Art. 6' A jornada diária de 8 (oito) horas de
que _cresce assustadoramente, e para a manutenção de um
trabalho do oceanógrafo terá remuneração mínima de
ambiente s~udável para o nosso planeta. _
Cr$252.000,00 (duzentos e ciilqüenta e dois niil cruzeiPortanto, quanto aO mérito; hãda temos a opor ao projeto
ros), valores estes referentes ao mês de outubro de
sob exame.
1991."
Entretanto, cumpre-nos alertar quanto à inconstitucionalidade dos artigos 3 9 e 49 • vez que atribuem ao Confea
Emeoda N• 4-R
a fiscalização do exercício_~~ ativiclade profissional do oce-a-nó. Acrescente-se um parágrafo 2~> ao art. 69 do Proj~to de
grafo. ~s órgãos da fiscalização do exercício profissional são
Le~ do Senado n<? 274/91, com a seguinte redação, renuneverdadeuas autarquias e atribuir-lhes novas funç9~s _compete
rando-se o seu atual parágrafo único para§ 1~":
exclusivamente ao Poder Executivo.
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§ 29 Quando embarcados, a remuneração dos serviços
prestados pelos oceanógrafos será fruto de coritrato e-specífico
de trabalho entre as partes interessadas."
Emenda N• 5-R

Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei do
Senado n' 274, de 1991:
Art. O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 60 (sessen_ta) dias contados a partir da
data da publicação desta lei."
H

Este é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- O parecer conclui,
portanto, favoravelmente ao projeto", com apresentação de
emendas.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos· do art. 235,
item-II, "d" ,do Regimento Interno.
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palav1a
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra
a V. Ex•
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS-SC- Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, na- cOõ.diÇão de autor
da reapresentação do projeto, já que originariamente-já tramitava na Casa, quero dizer que as emendas propostas no parecer, ora apresentado pelo nobre Senador Luiz Alberto, em
nada compromete o projt!to.
_ ._
De minha parte, ressalvo apenas um detalhe concernente
ao art. zo. Trata-se de uma questão de redação. Entendo
que diploma no singular ainda é melhor que diploma no plural.
Tenho a impressão de que o _que está sendo exigido, com
a redação da emenda, é que cada um tenha que ter diplomas.
Mas, repito, é uma questão de redação, de entendimento.
Quanto aos arts. 39 e 4~, que cometem a fiscalização da
. profissão enquanto não houver o órgão próprio, acredito que
o Executivo~ aO regulamentar, pode dar um destino melhor.
De forma que concordo com todas as _emendas, çom esta
pequena ressalva dos dois "e.sse_s" _Qo _çliploma superior ou
diplomas superiores. Muito obrigado.
O SR- PRESIDENTE (Beni V eras) - Item 26:
PROJETO DE LEI DO. SENADO N' 344, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172,
I, do Regimento Interno)
De autoria do Senador César Dias,que regulanienta e
disCiplina o uso e prOpagandas de bebidas alcóolicas e dá
outras providências. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art,J40, letra '"b", do Regimento Interno,
designo o nobre Senador Lucídio Portella para proferir o parecer.
O SR. LUCiDIO PORTELLA (PDS - PI. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, e~tendemos que
o projeto de lei de autoria do ilustre Senador César_ Dias
é oportuno e de grande relevância social, constituindo iniciativa que, a nosso ver, já chega com atraso, merecendo, portanto, todo o nosso apoio.
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Todavia, v!sando ao aperfeiçoamento da proposição, julganlos ·conveniente alterar séu- texto mediante o oferecimento
·
de três emendáS.A primeira consiste em suprimir as expressões exemplificat1Vas e eXplicativas colocadas entre parênteses em alguns
dispositivos, pOis o uso dessas expressões nos_ textos legais
é desaconselhado pela boa técnica legislativa.
A segunda é, de certo modo, conseqüência da primeira,
e visa apenas retirar os parênteses da expressão "rádio· e TV",
contida no art. 69 , a fim de conferir maior clareza a esse
dispositivo.
Pela terceira, objetivamos modificar a redação do ~rt.
7~. sob o fundamento de que o indicador utilizado para fixação
da multa, além de impróprio, contraria as normas vigentes
sobre indexação. Por outro lado, como o art. 79 considera
crime a infração aos dispositivos do projeto, há que se adOtar
as penalidades com base no Código Penal, combinando-as
adequadamente.
_
Em face -dó_-~xposto considefandÕ- qUe 0-proíeto áten-de
aos requisitos de constitucionalidade e juridicidade, opinamos
pela sua aprovação com as emendas que ora apresentamos
abaixo.
O Projeto de Lei do Senado n9 344, de 1991_, de autoria
do .eminente Senador César DiaS, pretende regulamentar e
disciplinar o uso e propaganda de bebidas alcóolicas, promoyendo a educação sanitária, no sentido de conscientizar a
·população quanto aos perigOS do álC-Ool ~ sua dependência
física e psíquica. Busca proteger principalmente os menores
de 18 anos e pessoas mais suscetíveis às propagandas subliminares.
_.
.
Entre se_us dispositivos, destacanl-sé o que manda incluir,
nas embalagens, nas mensag~ns publicitárias etc, expr~es
de advertência sobre os perigos do uso de bebidas alcóohcas,
para a saúde, a gestação e a habilidade motora; o ·que veda
a distribuição de bebidas alcóolicas )l menores de 18 _anos;
o que determina se :reserve a quarta parte do tempo das men.sagens publicitárias pará- ã prevenção e combate ao uso abustvo
de bebidas alcóolicas; e veda a publicidade ou propaganda
que veiculem subliminarmente imagens inverídicas, associan-do o uso do álcool com o sucesso, be~-estar, saúde e a atração
sexual; o que proíbe a propagã.õ.dã e-avenda ~de bebidas alc6olicas nas roqoyias; e o que limita o horário de propaganda
dos etílicos, em rádio ou televisão, ao período entre 22 e
6 horas.
Finalmente, cuida o projeto de estabelecer sanções aos
jo.frator~s da lei: multa, ou prisão em caso de reincidência,
destinando-se o valor das_multas ao custeio de despesas -~m
centros de recuperação de alcoolistas.
Em sua justificação? argumenta o ilustre parlamentar que
o primordial objetivo do projeto é o de contrib~ir, complementarmente, para o controle e prevenção do alcoolismo,
entidade nosológíca de caráter psicossocial que afeta 3 a 8%
da população brasileira, talvez o dobro de~se percentual em
s~ tratando_ apenas da população adulta.
No que tange às conseqüências sociais e económicas do
abuso e da dependência do álcool, o ilustre autor cita que
o alcoolismo é a terceira causa de absenteísmo no trabalho;
a oitava na concessão de auxílio-doença? sendo, ainda, responsável por 30% dos acidentes de. trânsito e por cerca de 3_8%
i das hospitalizações psiquiátricas.
-Realmente, Se adicionarmos a tudo isso as conseqüências
sociais do desajuste familiar, o custo direto e indireto do gran-
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de percentual de acidentes de trabalho causados pelo uso
Emenda n• 1-R
t;Jo álcool, além do custo social em si mesmo da depe~dência
Suprimam-se, no inciso II do § 1~ do arL t•; nos arts.
eti1ica e do abuso na ingestão, mesmo que esporádxca, de
3~ e 5"; e no parágrafo únicO do art. 79 , as expressões e palavras
bebidas alcóolicas, ter-se-á uma cifra na casa de dois bilhões
colocadas entre parênteses.
de dólares.
O projeto de lei em pauta tem o grande mérito de ser
Emenda n• 2-R
preventivo em relação aos efeitos acima citado_s, busca..nd_o
Retirem-se,
no
art.
6':>, os parênteses da expressão "rádio
proteger a criança, o adolescente e as pessoas mms suscehve!s
e
TV".
à propaganda subliminar, monnente nos veículos de CÇ)mumcação de massa. Intenta, também, evitar que a oferta de produEmenda n~ 3-R
tos alcóolicos nas estradas iriduza o seu consumo e as conseDê-se
a
seguinte
redação
ao art. 7":
qüentes perdas em vidas e materiais nos acidentes que poderia
"Art. 7'? •••••••••••••••-••Aoo.u~•·-'·•••~··•••••••~··••••~••
provocar.
.
Vale ressaltar que ãS m:eâidas propostas neste proJeto
de lei de há muito estão em vigência nos países do Primeiro
I -40 (quarenta) a 60 (sessenta) dias-multa, conMundo, às vezes de forma muito mais drástic:a.
siderado no cálculo o seu maior valor, com base no
Um pafs como o Brasil, no seu atua! estágio dC.: desenvolart. 4'?, caput, do Código Penal;
.
vimento sócio-económico e com um elevado contingente de
I I - em caso de reincidência, o dobro da multa
adolescentes e crianças, não pode deixar de adotar as medidas
prevista no inciso I mais a pena de detenção de 3 (três)
ora propostas, todas protetoras e preventivas do alcoolis?I_o•
meses a 1 (um) ano.''
víCio que se inicia, geralmente, na segunda década de VIda,
É
o parecer, Sr. Presidente.
ou, quando muito, Iib princípio da terceira.
Justa, de igual forma, é a aplicação das mul~as cõbradas
o SR.PRESIDENTE (Beni V eras) -O parecer conclui
na reabilitação daqueles que se encontram nas d1versas fases
favoravelmente ao projeto, com as t!ês emendas que apreda dependência física, aliás, de difict1ima reversão, pois a
senta.
intensidade da dependência física do álcool e sua conseqüente
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordisíndrome de abstinêncià só podem ser comparadas àquelas
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
dos derivados opiáceos, como a morfina e a heroína.
o projeto de lei sob análise tem o grande mérito de item II, do Regimento Interno.
não interferir nos hábitos da população, mas apenas de estabeO Sr. Gerson Camata- Sr. Presidente, peço·a -palavra
lecer salvaguardas que a protejam. Por outro lado, pouco
pela ordem.
interfere na iniciativa Privada, porquanto apenas obriga que
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palaVra
as bebidas alcóolicas tragam a sua contra-indicação no rótulo
a V. EX'
e nos cartazes publicitários, não vedando a sua propaganda
pelo rádio e televisão, mas tão-soment~ di_scipl_inando o~ horáO SR. GERSON CAMATA (PDC- E-S. Pela ordem.
rios em que é facultada, evitando atmgn: cnanças e JOVens
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que, pela sua própria irriaturidade, são tão influenciáveis.
gostaria- de tecer algumas consíderações sobre esse proJeto,
Entendemos que o projeto de lei de autoria do ilustre
por trata:r-se de matéria importante. Penso que devena mereSenador César Dias é oportuno e de grande relevância social,
cer de todos nós uma reflexão maior.
constituindo iniciativa que a nosso ver já chega com atraso,
Li, há poucos dias, que alguns médicos consideram salutar
merecendo, portanto, todo o nosso apoio.
que se beba até três copos ·de vinho por dia, por ser bom
Tódavia; visando ao aperfeiçoamento da proposição, jul- para as coronárias. Aqui, diz-se que a bebida alcoólica é prejugamos conveniente alterar seu texto mediante o oferecimento dicial à saúde. Deveria ter sido colocado que prejudicial é
de três emendas.
a bebida alcoólica em excesso~ bem como água em excesso,
A primeira consiste em st.fpi-imir as expressões exemplicomer demais e vitamina C em abundância.
ficativas e explicativas colocadas entre parênteses em alguns
Portanto, alguns reparos deveriam ser feitos.
dispositivos, pois o uso dessas expressões nos textos legais
Há uma outra sugestão. No art. 39, obriga.-se, por exemé desaconselhado pela boa técnica legislativa.
plo, uma empresa que faz propaganda a pagar ao Ministério
A segunda é, de certo modo, conseqüência da pririleira,
da Saúde um quarto do que percebe pelo seu trabalho.
e visa apenas retirar os parênteses da expressão "rádio e TV",
Acho que é uma intromissão indébita no domínio privad_o.
contida no art. 6'", a fim de cánferir maior clareza a esse
· Há que se definir bem o conceito que envolve rodovia,
dispositivo:
_
. porque quase todo o País está situado à margem de rodovias
Pela terceira, objetivamos modificar a redação do art.
e inúmeras capitais e cidades que ficam à margem são cortadas
7" sob o fundamento de que o indicador utilizado para ftxação
por rodovias. Então, essas d~f~nições preclsã.m ser mais objetida multa, além de impróprio, contraria as normas vig~ntes
vas, e, por isso, reservarei minhas propostas para as emendas
sobre indexação. Por outro lado, como o art. 7" constdera
no sentido de aperfeiçoã.r e melhorar o projeto.
crime a infração aos dispositivos do projeto, há que se adotar
Muito obrigado a V. Ex•
as penalidades com base no Código Penal, combinando~as
O SR.PRESIDENTF; (Beni V eras) - Está esgotada a
adequadamente.
. ···
rilatérla constante da Ordem do Dia.
Em face do exposto e considc;::rando que o projeto atende
Há oradores inscritos.
aos requisitos de constituCionalidade e juridicidade, opinamos
Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
pela sua aprovação cdin ·-as emendas que ora apresentamos
Filho.
abaixo.
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O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB- RN. Pro- externa brasileira ---:-- contendo números apresentados pelo
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora9.or.) -Sr. Governo e tambéitl considerações sobre se estainos _ou_ não
Presidente, Srs. Senadores, na semana passada, foi feüo, aqui, átendendo ao conceito _de_ ~pacidade de pagamento do setor
um apelo por vários Senadores, a partir da iníciativa do Sena- público segundo a Resolução n' 82.
Passo a ler o estudo que a mim foi encaminhado pelo
dor Magno Bacelar, para que o Congresso Nacional votasse
com urgência um pedido de crédito suplementar. a fim de Professor Paulo Nogueira Batista Júnior, datado de 25 de
que o Poder ExecUtivo pUdesse liberar recursos para amenizar novembro de 1992:
"Prezado Senador Eduardo Suplicy,
os efeitos da seca no Nordeste. Depois desse apelo, as Lide~
Atendendo a sua solicitação, envio algumas informações
ranças mobilizaram-se, tanto no senado Federal como na Câmara dos Deputados, e a Mensagem n 9 137 foi a-provada pelo e Slffiulações a respeito do protocolo de acordo contos bancos
comerciais estrangeiros. Trata-se de uma primeira avaliação,
Congresso Nacional.
Acontece que, agora, depois de aprovada a Mensagem, que pode ainda ser aprofundada e que se baseia na documenquando o problema parecia estar resolvido e os Governadores . tação encaminhada pelo Governo ao Senado, no dia 13 de
já viriam aqurpat~f assinar os convênios -visando a liberação novembro último.
Em anexo, há dois conjuntos de tabelas e um apêndice
dos Cr$100 bilhões para fazer face às despesas com o combate
aos efeitos da seca, estamos sendo informados e constatando metodológico, elaborados com o auxílio de minha equipe,
na leitura da mensagem que o crédito suplementar só faz que permitem: levantar diversos problemas.
O primeiro conjunto de tabelas trata da questão da capacireferência a dotações de investimento_s.
E assim sendo, torna-se impossível a utilizaçaO dõS recur~ dade de pagarilento. Os principá1s aspectos são os seguintes:
1) A Tabela l.1 apresenta os resultados de 1992, que
sos que seriam liberado_s pelo Governo Federal, porque, na
verdade, as despesas de combate à seca exigem dotação de foram estimados com base em informações divulgadas pelo
Governo. É interessante confrontá-los com as projeções ofirecursos para custeio. Está assim ciiado um impasse que·c-onsi~
dera, a esta altura, de natureza grave para nossa região Nor- -ciais de abril de 1992, apreSentadas pelo Governo Collor ao
deste, que precisa obter esse recurso e cujos governadores Senado quando da discussão do acordo com_o Clube de Paris.
já estão comprometidos com uma série de ações para ameÍlizar Aqui a referênCia é feita com relação ao que foi apresentado
o efeito da seca. Mas o dinheiro, desta maneira, não pode pelo Governo brasileiro quando nós, em abril passado, votaser liberado.
· · ·
mos a Mensagem n!' 164, que solicitou autorização para celeÉ realmente mais um capítulo nessa verdadeira via crucis brar contratos bilaterais para reestruturação da dívida externa
no setor público junto ao governo dos países credores e suas
para liberação desse recurso.
Faço um apelo no sentido de que possamos encontrar respectivas- agências de crédito.
2) Primeiro, ao invés de um superávit primário de 3%
uma solução para esse impasse. Não sei se seria necessário,
do PIB, haverá "m déficit de 0,7% do PIB em 1992. Segundo,
a essa altura, o envio até mesmo de uma nova mensagem
ao Congresso Na_cional, pois iria provocar uma demora ainda a acumulação de reservas e a receita de senhoriagem foram
substancialmente superiores às projeções.do Governo Collor.
maior.
Terceiro, o aumento do endividamento interno foi mais de
quatro vezes superior ao previsto pelo GovernO em abril.
Não por acaso, a inflação deste _final de ano é. mais At: ~!!Z
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Concedo a palavre
vezes superior ao previsto no acordo com o Fundo em janeiro
ao Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.)
-último.
S. Ex~ não está presente.
3)_ATabela 1.1 registra também as nossas projeções em
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
abril. Como se verificam, oS resultados de 1992 fo:rarn ainda
mais desfavoráveis do que os números que nos levaram a
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT ---SP. Pronuncia o
questionar as estimativas oficiais da época.
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, amanhã
4) As projeções oficiais para 1993 não fogem à regra
quarta-feira, a Comissão de Assuntos EconómiCos_ de_yerá:
habituaL Os resultados previstos supõem, entre outras coisas,
em princípio, -examinar a Mensagem nP 35_7, de 1992, do Se~aumento espetacular do superávit primário e uma redução
acentuada da taxa de jurOs sobre a dívida interna. Admite-se,
nhor Presidente da República e do Sr. Ministro da Fazenda,
Gustavo Krause, quando, então, considerará a minuta dos
além disso, um nfvel muito baixo de senhoriagem. Em canseqüência do elevado superávit priinário e das redu:ddas taxas
termos _do acordº recentemente concluído entre o Governo
de juros internas, espera-se um_a redução abso}yta do endividabrasileiro e o Comité de Bancos CredoreS, relativo à reestru~
turação da dívida externa de médio e longo prazos do setor ---- -infnto interno (Tabela 1.2).
público brasileiro, a fim de obter a_utorização para que a União
5) Nada disso parece plausível. Mais uma vez, há uma
possa celebrar os contratos que formalizarão o referido acor~
superestimativa da capacidade de pagamento do setor público.
-A Tabela 1.3 registra uma projeção alternativa, que ajuda
do.
A Mensagem, que deverá ser examinada pela Comissão
a revelar as debilidades das estimati~as oficiais. A projeção
de Assuntos Económicos e, em Seguida, pelo Plenário do
alternativa foi construída da seguinte forma. Aceitamos os
Senado Federal, refere-se ao maior acordo de dívida externa
números do Governo para pagamentos ao exterior e outras
que, nesta Legislatura, tivemos a oportunidade de examinar.
variáveis externas. Mas adotamos hipóteses que nos parecem
Gostaria de fazer aqui um alerta, conforme já fiz perante
mais razoáveis sobre o superávit primário, a taxa de juros
a Comissão de Assuntos Económicos, divulgando o estudo
e o nível de senhoriagem. De acordo com_~ssa projeção alter~
realizado pelo Professor Paulo Nogueira Batista Júnior nativa. o que se pode esperar para o ano que vem é uma
um dos maiores especialistas brasileiros e que vem, há anos.
taxa de inflação semelhante à dest~ ano, da ordem de 1.100%
estudando e acompanhando de perto o problema da dívida -ão ano ou 23% _ao més (Tab~la 1.4).
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O segundo conjunto de tabelas apresenta estimativas de
alguns dos efeitos específicoS do acordo com os bancos comerci3~s

estrangeiros. Pode-se destacar os Seguintes pontos:

1) O desconte;> aparente proporcioriaâo pelo acordo é de
35%, como vinha anunciando o Governo Collor. As estima-

tivas resuinidas na Tabela 11.1 revelam que o desconto efetivo
(a redução efetiva da dívida) seria da ordem de 16%, menos
da metade do que foi divulgado. A diferença se deve, primeira-

mente, ao fato de que apenas uma parte da dívida afetada
pelo acordo será objeto de redução. Além disso, para implementar a redução) o Brasil será obrigado a oferecer garantias.
O financiamento dessas garantias envolverá a contratação de
novas dívidas externas e a imobilização de parte das reservas
do Banco Central (Tabela II.l).
2) Pelas nossas estimativas, que se baseiam na experiência recente da Argentina e em dados do próprio Governo
brasileiro, a implementaç~o do acordo exigiria inicialmente
a imobilização de 8 a 9% das reservas atuais. A imobilização
total de reservas a set implementada ao longo de dois anos
alcançaria nada menos que 20% das reservas a tu ais (Tabela
II.2).
.
.
3) A aprovação imediata do Term Sheet pelo Senado
implicaria despesa adicional de uns US$600 milhões ainda
em 1992 (Tabela II.3). Essa despesa se somaria ao pagamento,

já efetuado, de quase US$900 milhões decorrentes da emissão
dos bônus referentes aos a~rasados de 1989-1990._ Portanto,
o cronograma estabelecido implica pagar mais de US$1,5 bilhão aos bancos estrangeiros em novembro e dezembro (Tabela IL3). Tudo isso corre à conta do setor público, cuja
situação atual de caixa é notoriamente muito difícil.
4) Se~ acordo_ vier a ser. implementado, os pagamentos
anuais aos bancos ãüfiientariam de cerca de US$600 milhões,
na .atual situação de moratória parcial, para quase US$2 bilhões (Tabela II.4). Essas estimativas se baseiam no nível
recente das taxas de juros do mercado internacional.
5) O acordo com Os bancos, lnesnià -que o protocolo
seja aprovado de imediato pelo Senado, n&o será concluído
antes de 6 ou 9 meses, pois ficará na dependência da retomada
do p:rograma coni o FMI. No curto prazo, a única conseqüê-ncia
prátiCll da aprovaÇão do protocolo seria o aumento dos pagamentos de 30 para 50% dos montantes devidos.
Atenciosamente,
Paulo Nogueira_Batista Júnior."
Sr. Presidente, solicito que sejam tr3risCritas as tabeJã.s
anexas e mencionadas_no texto, bem como a nota metodológica que me foi envia_da.
Isto foi apresentado_ na semana passada, na Comissão
de Assuntos Ec~nômi"cos, ao Ministro Gus-tavo Krause e ao
ecoDorhista Pedro Malan, responsável pela negociação.
Já na ocasião", o Ministro Gustavo Krause e o economista
Pedro Malan procurárãm comentar algumas das observações
aqui contidas, elaboradas pelo economista Paulo Nogueira
Batista.
O Professor Pedro Malan encaminhou-me algumas informações e pediu-me uma explicação mais precisa sobre o método segundo o qual Paulo Nogueira Batista havia chegado à
conclusão de que teremos um déficit primário da ordem de
0,7% do Pffi, ao invés dos 3% de superávit primário que
o Governo havia anunciado e previsto para eSte ano.
·
Pedro Malan concordou, em parte, com alguns pontos
da análise de Paulo Nogueira Batista, mas contestou alguns
dos nú.meros. Sobre a questão do desconto efetivo, em especi~, informou-me Pedro Malan que o desconto efetivo da
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presente renegociação da dívida externa com os bancos comerciais pode ser quantificado de diferentes modos e seus resultªdos serão obrigatoriamente afetados pelos seguintes fatores:
perfil da escolha feita pelos credores e comportamento das
-taxas de juros nos mercados financeiros.
Observa o estudo a mim encaminhado por Pedro Malan
que a análise de Paulo Nogueira Batista Júnior tem o méritO
de reconhecer a captação de desconto via redução de taxas
de juros. Mas que desconheceria a contrapartida do financiamento das garantias, ou seja, o pré-pagamento do principal
e o depósito para os juros~ desprezando princípios básicos
de contabilidade e análises financeiras, divulgados no mercado
internacional, e a classificação do_s depósitos como reservas
pelo Fundo Monetário Internacional.
Quero ressaltar que a métódologia empregada por Paulo
Nogueira Batista e sua equipe foi exatamente a que é utilizada
pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional.
Mas, segundo as estimativas feitas pela equipe do Banco
Central, encaminhadas a mim por Pedro Malan, o desconto
efetivo conseguido na presente renegociação da dívida externa
com os bancos comerciais, na verdade, se situaria entre 21,8
e 28%, talvez indo até 30%, dependendo do universo considerado da dívida afetada, portanto, sendo maior do que os 16%
apontados por Paulo Nogueira Batista Júnior.
No que diz respeito à estimativa do déficit prim-ário- ha
data de ontem, o Professor Paulo Nogueira Batista Júnior
encaminhou-me a explicação sobre como foi obtida a projeção
do déficit primário, que passo a ler:
"A nossa projeção de déficit primário e capacidade de
pagamento do Setor Público ("estimativa atual" da Tabela
I.l), concluída em 27-11-92, baseou-se em dados divulgados
em publicações oficiais, bem como estimativas para algumas
variáveis explicitadas a seguir:
1) Foram utilizados os próprios dados oficiais (contidos
na Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda ao Presidente da República n' 436, de 13-11-1992) no que respeita
ao que está na
Tabela 1
Contas Externas
(Setor Público)
Ingressos brutos, 4,7 bilhões de dólares, 1,12% do PIB;
obrigações da dívida externa, 9,1 bilhões de dólares~ 2,17%
d_o PIB; amortizações brutas, 3,7 bilhões de dólares, 0,88%
do PIB; juros externos líquidos, 5,4 bilhões de dólares,1,29%
do PIB.
2) Estimou-se o at:úmulo de reservas internacionais até
dezembro de 1992 em US$130 bilhões (ou 3,1% do PIB),
o que resulta numa redução estimada do estoque da dívida
externa líquida de US$120 bilhões (ou 2,86% do PIB).
Note-se que nossa estimativa é conservadora, pois implica
admitir uma redução das reservas da ordem de US$20 bilhões
em novembro/dezembro de 1992.
3) Em relação às estimativas das despesas de juros com
a dívida interna, cabem as seguintes observações:
.
a) Para o primeiro semestre, oS cálculos do Governo impliCam uma taxa real de juros implícita de 27,05%. Esta taxa
foi inferida de uma despesa de juros de 4,3% do PIB e de
um estoque médio da dívida interna com relação ao PIB de
cerca de 15,8%. O cálculo deste último é fruto de uma relação
dívida/PIB igual a 13% no final de 1991 (dado divul!j11dO na
publicação Brasil Programa Eeonômico, de março de '1992)
e de uma taxa de variação desta reJação igual a 48 ,46o/o no
primeiro semestre de 1992 (segundo os próprios dados que
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se podem inferir da Exposição de Motivos rileiltiOnaçla (!CÍtii<,i).
b) Para a nossa estimativa arbitrOu~se uma taxa·-real de
juros incidente sobre o estoque médio anual da dívida interna
de 25%. Admitiu-se, assim, urna redução da taxa real de
jurós em relação à taxa vigente no primeiro semestre de 1992.
c) Os nossos cálculos para o nível do estoque médio dadívida interna foram baseados na admissão de uma taxa de
crescimento anual para a relação dívida interoa!PIB igual à
taxa (divulgada pelo Banco Central) correspondente à variação real do nível absoluto do estoque da dívida interna federal,
de dezembro de 1991 a 31 de julho de 1992 (cerca de 52%).
Disto resultou um fator de crescimento para a obtenção do
estoque médio do passivo interno reniunerado de 1,23 (1,52.
elevado a meio). Admitindo-se que o--crescimento da dívida
federal s~ja representativo do cresc::imento do conjunto da
dívida interna até 31 de julho de 1992, a nossa liipótese equivale a supor que a dívida interna permaneceu constante em
termos reais a partir de 31 de julho de 1992.
4) O estoque médio da base monetária, ~stimado em
!,0% do PIB para 1992, foi obtido a partir de dados divulgados
mensalmente pelo Banco Central referentes aos_meses de ja-

neiro a setembro.
Segundo os dados entregues pelo GOVerno a· mini, Senador Eduardo Su"plicy, em "27-11-92, a arn!cadaçao anual com
a senhoriagem real está sendo estimada em 1,8% do PIB.
Repetiu;.se, assim, COmo estimatíVã para o séguhdo ·semestre,
o número divulgado para o primeiro semestre na ExposiÇão
de Motivos acima mencionada. Este procedimento subestima
o ganho do Governo com a arrecadação anual de senhoriagem,
uma vez que a sazonalidade característica do comportamento
da base monetária aponta para uma expansão significativa
desta ao longo do segundo semestre do ano. A este respeito,
cumpre salientar que dados oficiais preliminares divulgados
posteriormente à nossa estimativa indicam um crescimento
da base monetária -de 32% em Outubro de 1992.
Tendo em vista o comportamento da- base monétária,
das taxas de inflação até outubro de 1992 e o que -se pode
esperar para estas variáveis até o final do ano, o valor da
senhoriagem dificilmente ficará abaixo de 2,5% do PIB. Isto
corresponderia a uma taxa de inflação média de :?3%, caso,
ao longo do ano, o imposto inflacionáriO igualasse o valor
da senhoriagem reaL
5) O déficit primário de 0,7% do PIB foi estimado por
resíduo a partir da restrição orçamentária do setor _público
e do conjunto de dados apresentados agora.,.
Em visita que fiz ao economista Pedro Malan, na sextafeira última, e ainda ontem, no Banco Ceiltral, ele me apre~
sentou dados relativos à estimativa do desconto efetivo na
renegociação do Brasil e à capacidade de pagamento do setor
público.
__ _
É muito importante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
nós, antes de apreciarmos e votarmos o_ a®Ldo da dívida
externa na Comissão de Assuntos Económicos, amanhã, e
depois no plenário, possamos ter efetivamente a estimativ~
mais atualizada possível do resultado primário, ou seja, a
diferença entre receitas e despesas governamentais no sentido
amplO previsto para 1992, bem como a estimativa mais realista
para 1993 e a mais adequada do desconto efetivo da~eneg_o
ciação que será alcançada pelo Brasil se esse acordo for realizado, bem como, por causa de suas conseqüências~ a senhoriagem, ou seja, a avaliação na base monetária que ocorrerá
em relação ao Produto Interno Bruto, porque as estimativas
últimas que agora obtenho do Banco Central já são bem_div~!"~
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sas daquelas contídas.n_a Mensagem do Presidente da República e do Ministr-o-da Fazenda encaminhada ao Senadõ--Feâeral em 16 de novenÍbro último. · ·
·
·
· - ·
_
Salie_nto que já reconhece O Governo qUe o resultado
primário par:i 1991'riãci"ê o expOstO nO Quadro 3 da Mensagem,
ou seja, de 2,9%, nias-é, nO máximo; 1,8%, sendo que essa
estimativa está seDe}<> contestada p-elo estudo que aqui mencionei, porque, segundo Paulo Nogueira Batista Júnior~ seria
até menor. E a ~xpansão da base monetária, áo invéS df:
1,8%, na verdade, pelo estudo que acabo de mencionar, tende
a ser de, pelo ~e~?~~- 2,5~ p~~a.1992.
.
É muito importante_ que o Senado Federal venha a tomar
Uma- decisão cons'Ciéiite-- ã respeito dOS. efeitos desse ácordo
para a economia brasileira. Voltaremos a este assunto, Sr.
Presidente, tanto na ComissãO de Assuntos Económicos quan~
to nO Plenário, por- ocasião da apreciação do acordo oom
os credores intúii~ciollais. Muito Obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr~ Presidente.
DOO.IMENTO A QUE SE REFERE O SR.
EDUARDO SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO:
São Paulo, 25 de novembro de 1992
Prezado Sén~dor Eduard~ .sU_plicy,
Atendendo a sua solicitação, e-rivio a]gumas informações
e simulações a reSpeito do protOcOlo do acordo com os bancos
comerciais estr'!ngeirOs. Trat~-se ~e_ u~a primeira avaliação,
que pode ainda ser aprofundada e que se baseia na documentação encaminhada pelo GovernO-ao Senado no dia 13último.
Em anexo, há dois conjuntos de taPeias e uma apêndice meto·
dológico, elaborados com o auxílio de minha equipe, que
permitem levantar diversos problemas.
O primeirO'cOnjunto de tabelas trata da questão da capacidade de pagamento. Os principaiS 3spêetós São os Seguintes:
!) A Tabela I.! apresenta os resultados de 1992, que
foram estiriiados._com_base em _informações divulgadas pelo
Governo. ~ int~ressan_te confron~á-~q~_ çom ~s -projeçóes oficiais_Qe abrtl de 1992, apresentadas pelo Governo Gollor ao
Senado quando t;la disCl:J-ssão do acordo com o Clube de Paris.
2) PrimeirO,: âo invés de um.-· superávit primário de 3%
do PIB, haverá um déficit de 0,7% do PIB em 1992. Segundo,
a acumulação de reservas e a recéita de senhoriagem foram
substancialmente superiores às prOjeções do Governo Collor.
Terceiro, o aumento do endividamento interno foi Mais de
4 vezes superior ao previsto. pelo Governo em abril. Não
por acaso, a inflação deste finãl de "ano é mais de 10 vezes
superior ao préviSto no acordo com o fundo em janeiro último.
3) A Tabda l.1 registra, também, as nossas projeções
de abril. Como se verifica, os iestiltados de 1992 foram ainda
mais desfavoráVeís do que os rÍúmeios qUe· riOs levaram a
questionar as estimativas oficiaiS da época.
4) As projeções oficiais para 1993 não fogem à regra
habitual. Os reSultados previstos supõem, entre outras coisas,
um aumento espetacular do superávit primário e uma redução
acentuada da taxa de juros sobre a dívida interna. Admite·sç,
alé!fl disso, um_ JlÍVel. muito baix9 de senhoriageni. Em conseqüência do ele_ya~o _superávit primário e das reduzid-as taxas
de juros intem~. espera-se uma redução absoluta do_ endivida~
menta interno (Tabela 1.2).
5) Nada disso parece plausível. Mais uma vez, há uma
superestimàtiva da capacidade de pagamento dó setor público.
A Tabela 1.3 re-gistra unia projeção alternativ~, que ajuda
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a revelar as debilidades .das estimativas oficiais. A projeção
alternativa foi construída da seguinte forma. Aceitamos os
números do Governo para pagamentos ao ·exterior e outras
variá veis externas._ Mas adotamos hipóteses que nos parecem
mais razoáveis sobre o superávit primário, a taxa de juros
e o nível de senhoriagem. De ~cardo com essa projeção -alternativa, o que se pode eSperar para o ano que vem é urila
taxa de inflação semelhante_à desse anal da ordem de_l.lOO%
ao ano ou 23% ao mês (Tabela 1.4).
O segundo conjunto de tabelas apresenta estimativas de
alguns dos efeitos_específicos do acordo com-os bancos comerciais estrangeiros. Pode-se d~stacar os seguintes pontos:
1) O desc<;>_I?t~ aparente proporcionado" pelo acordo é
de 35%, como vinha anunciando o Governo Collor. As estimativas resuniidas na Tabela II.l revelam que o desconto efetivo
(a redução efetiva da dívida) -Seria -dã ordem de 16%, menos
da metade do que foi divulgado. A difere_nç_a se deve, primeiramente, ao fato de que apenas uma parte da dívida afetada
pelo acordo será objeto de redução. AJém disso, para implementar a redução o Brasil será obrigado a oferecer garantias.
O fiilanciamento dessas· garantias envolverá a contratação de
novas dívidas externas e a imobilização de parte das reservas
do Banco Central (Tabela 11.1).
2) Pelas nossas estimalivas, qUe se baseiam na experiência recente da Argentina e em dados do próprio Governo
brasileiro, a implementação do acordo exigirja iniciãlmente
TABELA

. Dezembm de 1992

a imobili.t:ação de 8 a 9% das reservas atuais. A imobilização
total de reservas a ser implementada ao longo de dois ;mos
alcançaria nada menos que 20% das reseivas a-tuais! (Tabela
1!.2).
3) A aprovação imediata do Term Sheet pelo Senado
implicaria despesa adiCionaJ de uns US$600 milhões ainda
em 1992 (Tabela 11.3). Essa despesa se somaria ao pagamento,
já efetuado, de quase US$900 milhões decorrente da emissão
dos bó_nus referentes aos atrasados de 1989-1990. Portanto,
o_ cronograma estabelecido implica pagar mais_ de_ US$1.5 bilhão aos bancos estrangeiros em novembro/dezembro (Tabela
II.3}. Tudo isso corre à conta do setor público, cuja situação
atual de caixa é notoriamente muito difícil.
4) Se o acordo vier a ser implementado, os pagamentos
anuais aos bancos aumentariam de cerca de US$600 milhões,
na atual situação de moratória parcial, para quase US$2 bilhões (Tabela II.4). Essas estimativas se baseiam no nível
recente das taxas de juros do mercado internacional.
5) O acordo com os bancos, mesmo_ que o protocolo
seja aprovado ,de imediato- pelo Senado, não_ será concluído
antes de 6 ou 9 meses, pois ficará na· dependência da retomada
do programa com o FMI. No curto prazo, a única conseqüência
prática ,da aprovação do protocolo seria _o aumento dos pagamentos de 30% para 50% dos montantes devidos.
Atenciosamente~ Paulo Nogueira Batista Júnior.

1.1

ESTI"ATIVAS DA CAPAC.DADE DE PAGAMENTO DO SETOR

P~BLICO

PROJEÇÕES :'ARA 1992
Err, 7. do PIB

------.-. ...-........ _.... __ ....1992
___ .... _.... "'"'
Abr1l

O ISCR

.

IHINACi!O

..:__

Est 1mat ive
"'

+ -

• ":

Of"ici;;d A1ternP.t iva

6r77
-0,73

1. FONTES
Superávit Primário
Finãnc:iamento E>:t e r no
Fi nane i an1ent o Interno

5r40
0.90
1,.50

4,90
1 r00
0,90
3,00

2. usos
Acumu1aç:i\o d.:. R€'serva-.
Obr i sa;:ões da D(vida Externa
Juros da Dívida Interna

6.90
0rS0
2.,30
4.10

7r90
1r20
2.30
4,.40

2, 17
4.00

1r50

3,.00

2,50

3. SENHCRIAGEI'I

(

2

-

1

3~00

)

1.12

6r38
9,27
3~

10

!11!.;;;:;;;:;;;::!!1=a:!!l=3õlfBE!=.;;;:E~=Iõi"":C:;;:I!!C==IB""""='"'III=;;;:z""=c===-=;;;:I!!C=;;;:=.=z=:.;;;:""==Z!:=;;;::c_:=;;:======

Observação: Oado~ suj€itos a r~ti~ic:ação.
Font~s:

(a) ProjC>c;io of'icla1:z Exposiçio de M9tivos do Hini5tro da
EconoMia ao Prrsidrnte da
R€PÚblica,
nD
065
de
16/03/1992 ...
(b) Projeçio ~lternativã: Voto em $EParado, c:ontr~rio, do
Senador
Eduardo
Matarazzo
SuplicY
ao
r~lator
d~
•en~age• n• 164 de 1992.
<c) EstiMativa
lttual:
Elaboração
com
divulgado"~; em publ icac:Õ~5 periódicas

Exposic:io

dr

PrEsidente

da

Motivos

do

R~pÚblica-nD

baSE'
em
dados
do Governo € na

Ministro da
Fazenda
436 de 13/11/1992.

ao

25/11/1992

·- ·•
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~fVIDA

INTERNA, BASE

ESTIMATIVAS RELATIVAS

~S

HONET~RIA

E INFLAÇ!O EH 1992:

PROJECÕES OFICIAL E ALTERNATIVA

=================================================================
Abril 1992

Estimativa

OISCRIMINAI;l'iO
O~icial

Alternativa

At ua 1

=================================================================
1. ESTOQUE DA DiVIDA INTERNA <Em

PIB>
" do 13,00
13,70
14,50

13,00
14,60
16,00

13,00
16,00
19,38

do PIB)

1,.50

1,.50

1,00

3. TAXA REAL OE JI:JROS <X anual)
Estimativa do da taxa
média sobre o saldo médio do
estoque da dívida interna

30,00

30,00

25,00

0

0

0

172,00
8,70

639,00
18,10

1118,25
23,20

11,50

23,00

49,10

Inicial
Médio
Final

2. BASE MONETÁRIA <Em

"

4. TAXA OE CRESCIMENTO DO PRODUTO

5. TAXA DE INFLAÇÃO E DE
EXPANSl'iO MONETÁRIA
Anual<•> (dez/dez)
Mensal<•> <média do ano)
6. TAXA OE CRESCIMENTO REAL DO
ESTOGUE DA DiVIDA INTERNA
Discreta (dez/dez)

===============e=================================================

Observação: Dados sujeitos a

reti~icação.

Nota:
<*> ta>:a discreta.
<a> In~eridas
dos
dados
apresentados
na
Tabela
I.1
utilizando-se o modelo exposto no ap~ndice metodológigo.
Fontes:
Elaboração a partir da Tabela
periódicas do Governo Federal.

I.i

e

de

pt~bl icações~

25/11/1992
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ESTI~ATIVA

DA

CA~ACIDADE

Dezembro de 1992

DE PAGAMENTO DO SETOR PdBLICO

, ·PROJECÕES PARA 1993
Em 7. do PIB

=======:::===::::::========-=====================================
DISCRIMINAÇÃO

Oficial Alternativa

====================================================-=======
3,37
4,00
1,37

1 • FONTES
Superávit Primário
Fi nane i antent o E>:t e r no
Financiamento Interno

-2 .. 00

2. usos
Acum•ll a~;ão de Reservas
Obriga~;ões da Dívida Externa
Juros da Dívida Interna

3. SENHORIAGEM

(

2

-

1

)

3,14
1,00
1,37
0,77

4,37
0,77
1,90
1,70

0,77
1,90

1,00

2,50

5,.64

2 .. 97

=====================~====================================

Observa~;io:

Fontes:

<a>
(b)

Dados sujeitos a

retifica~;ão.

Proje~;ão

oficial: Exposi~;ão de Motivos do Ministro da
Fazenda
ao
Presidente
da
Repúb 1 i c a
n""
436
de
13/11/1992.
Proje!;io alternativa: Elabora~;ão baseada parcialmente
nas proje!;Ões do Governo. As d iferen~;as se devem a
hipóteses divergentes acerca do superávit primário, da
taxa de juros interna e da senhoriagem.

25/11/1992
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Vi\BELÁ 1.4
DíVIDA INTERNA, BASE
ESTIMATIVAS RELATIVAS

~S

HONET~RIA

E INFLAC&O EH 1993:

PROJECÕES OFICIAL E ALTERNATIVA

==========================================================
Oficial Alternativa

DISCRIMINACí!>O

==========================================================
1. ESTOQUE DA DíVIDA INTERNA <Em
Inicial
Médio
Final

r. do PIB>
19,41
18,45
17,40

19,41
19,79
20.18

r. do PIB>

1,00

1,00

3. TAXA REAL DE JUROS <r. anual>
Estimativa do da taxa
média sobre o saldo médio do
estoque da dívida interna

9,19

15,00

0

0

172,00
8,70

1118,25
23,20

2. BASE MONEí&RIA <Em

4. TAXA DE CRESCIMENTO DO PRODUTO

5. TAXA OE

INFLAC~O E
EXPANS~O HONET~RIA

DE

Anual<•> (dez/dez)
Mensal<•> <média do ano>
6. TAXA DE CRESCIMENTO REAL DO

ESTOQUE DA DíVIDA INTERNA
Discreta (dez/dez)

-10,36_

3,96

==========================================================
Observação: Dados sujeitos a retificação.

Nota:

<*> taxa discreta.
Fontes:
Elaboração a partir da Tabela
periódicas do Governo Federal.

!.3

e

de

publicações

25/11/1992
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ESTIMATIVA DO DESCONTO EFETIVO NA RENEGOCIAC!O

Em US$ bilhões
=========~=======~============================================

pela

renegocia~ão

2. Oesconto.captado via

redu~ão

do principal

3. Desconto captado via

redu~ão

dos Juros<b>

1. D(vida bancária

a~etada

4,2

4. Financiamento de garantias
4.1 Dívida incorrida

4.2

Imobiliza~ão

5. Desconto

e~etivo

de reservas do Banco Central

< 2 + 3- 4 >

6. Desconto e~etivo em
( 5 / 1 )

rela~ão

à dívida

8,0

a~etada

==============================================================

Notas:
'<a> Hip6tese para as op~les: US$ 25,6 bilhies em uaônus
ao Par"; US$ 12,0 bilhles em uBônus com Desconto" e
US$ 2,4 bilhles em "Dinheiro Novou. Na dívida
a~etada estão
incluídos US$ 5,0 b i lhies relativos
aos atrasados acumulados em 19'1 e 1992.
<b> Admiti u-se
redu~ão
equivalente
ao
uBônus
con1
Desconto".

25/11/1992
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'tABELA II .2
ESTIMATIVA DOS CUSTOS E FINANCIAMENTO DAS
GARANTIAS DO •pLANO BRADYN DO BRASIL
Em US'f> milhões

==============================================================
1. Custo das garantias (principal e juros)

5.247

2. Financiametos externos
2.1 BIRDIBID
2.2 FMI

1.600
800
400
400

2.3 "Dinheiro Novo"

3.

Imobiliza~ão

inicial de reservas do Banco
1.600

Central

4.

Imobiliza~ão

de reservas no perlodo •Phase rn•

2.047

<2 anos)

5.

Imobiliza~ão

total de reservas< 3 + 4)

6. Nlvel das reser~as
<conceito caixa - agosto 1992)
7.

Imobiliza~ão inicial como
de reservas < 3 I 6 )

8.

Imobiliza~ão
propor~ão do

propor~ão

18.932
do nível

no per{odo •phase rn• como
nível de reservas < 4 I 6 >

9. Imob i 1 i za~ão t ot a 1 de reservas como
do nível de reservas < 5 I 6 )

3.647

10,8:>.:

propor~ão

===============================:==============================

Memória:

(a) O cálculo
das
garantias
<fssun.~·
a
seguinte
di str i bu i ~ão dos credores entre as op~Ões: USS
25,6 bilhões em "Bônus ao Par"; CJSS 1.2,0 bilhÕes
em "Bônus com Desconto" e USS 2,4 bilhÕes ea
·"Dinheiro Novo•.
<b> A taxa de juros do bônus do tesouro americano
usada para o cálculo das garantias do principal é
de 7r5X a.a.
2511111992
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YA9ELA II.3
ESTIHAT!~A

DOS PAGAMENTOS BRUTOS RELATIVOS ~ DiVIDA AFETADA
DO SETOR PdBLICO.BRASILEIRO NA NEGOCIACKO COH OS
BANCOS COMERCIAIS ESTRANGEIROS
Em US$ milhÕes

==============.=====:===========================================
DISCRIMINAÇZO

1992

==============================================================
..

1. P.agament o de 30:!: dos juros correntes

908

2. Pagamento de 20:!: adicionais após aprova~ão
do •rerru Sheet• pelo Senado Federal

605

'.

-------------------------------------------------------------3. Subtotal C 1 + 2 >

1.513

4. Pagamentos relativos aos atrasados de 1989 ..
e 1990 c•sBnus Jório•>

860

5. TOTAL C 3 + 4 >

2.373
.

.

=====c========================================================
Memória:

Ca> O estoque da d(vida usado é deUS$ 44.000 ~'ilhÕes.
(b) A taxa de juros é igual a 6,88:!: incluind~ •spreadde 0,8125Y..
·
.
Cc> Os pagamentos relativos aos atrasados acumulados
até 31/12/1990 supõem adésão de 1007. dos credores
ao b ônus , com taxa f' i.xa nos três pr i'me i r' os anos.
Esses bônus f'ora"' emit i.dos em novembro de 1992. Os
pagamentos correspondem aos juros vencidos e não
pagos durante o período que vai pe 01/01/1991 até
30/06/1992.

25/11/1992
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fABELA U.4
EFEITO IKEDlAlO DA IKPLEKENTAÇlO DO ACORDO SOBRE O
DÉFICIT DE CAIXA DO SETOR

P~BLICO

Em US$ milhÕes
E========~~=~~================================================

DESPESA ANUAL COM
DiVIDA AFETADA
DISCRIMINAÇÃO
Si t ua~;ão
Atual

Si t uaç:ão
Acordo

~=============================================================

1. Pagamento de 30% dos juros correntes

de 1992

625

0

2. Juros sobre os atrasados de 1991 e 1992
<PDI>

0

237

3. Juros do "Bônus ao Par"

0

1.024

4. Juros do "Bônus com Desconto"

e

370

5. Juros do "Dinheiro Novo"

0

322

625

1.953

6. TOTAL < 1 + ••• + 5 >

==============================================================

Notas:

(a) Taxa de juros de 4,74%. Média observada da libor de
6 meses durante o período j ane iro-outubro de 1992
mais nspread 0

de 0,8125%.

<b> Não está incluído o •.Jso de reservas de US$ 3,6
bilhÕes para o financ:i*~ento das garantias.
<c:> Hip6tese para as opç:Ões: USS 25,6 bilhSes em •eanus
ao Par": USS 12,0 bilhões em •eanus com Desconto• e
USS 2,4 bilhÕes em •Dinheiro Novo•.
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P.ode-se, ainda, reordenar os usos de recursos (u) na exem dois grupos:

APJ::NDICE METODOLÓGICO
Apêndice Metodológico: sobre o Conceito de Capacidade
de Pagamento do Setor Público do Brasil.
Como o conceito de capacidade de pagamento (CP) é
definido, em termos prospectivas, como a diferença entre
as fontes (F) e os usos (U) totais de recursos manipulados
pelo setor público em _su_as três esferas de atuação (federal,
estadual e municipal)-- excetuando-se as receitas provenientes do processo de privatização -,-a restrição orçamentária
do governo pode ser expressa de ~o~o a destacar o papel
desempenhado pelas principais variáveis nele envolvidas: Desse modo têm-se que:
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pressão (1')

W

u=~+~

sendo que:
ul = despesas financeiras internas (3)
e

u2 = despesas derivadas das operações externas
Desta forma, (1') pode ser reescrita como:
(U•

-C~

-

Uz)J

E

db/dt.

+

(

dM/dt.
Pt
y,

)

C5)

Ao mesmo tempo, dado que:

-CP
onde:
dB/dt

cu -

F)

E

dB/dt. ... dWdt.

C1)

tJt•rbt

CIS)

Cf' - uz) • sd.t.

(7)

variação da dívida pública interna-nó-períoâo(

dM/dlMt

J

Mt

~

•

~.

..._ •

•

_ _..~
_ . .... + rtt

IIH.

dM/dt = expansão da base monetária no período t
A expressão (1) é uma identidade c_ontábil definida em
tennos nominais2. Ela m-ostra que a eventual existência de
um déficit da capacidade de pagamento do governo implica
uma necessidade adicional de financiamento deste que deve,
obrigatoriamerite, ser satisfeita mediante mais endividamento
interno e (ou) mais expansão de moeda. Os ganhos do governo
com a emissão monetária são conhecidos por ganhos desenhoriagem. Entretanto, para que se possa avaliar melhor os impactos económicos decorrentes das necessidades de financiamento do setor público, deve-se quantificá-las relativamente ao
tamanho global da economia, ou seja, em termos de unidades
de produto. Por outro lado, para efeito de análise, pode-se,
também,desdobrar os usos e as fontes de recursos constantes
da expressão (1) em diversas categorias segundo sua origem
e finalidade. Assim, dadas as considerações anteriores, seguese que3 :
-

onde:
r
taxa média real de juros domésticos (considerada
constante)
bt = estoque médio de dívida pública interna em relação
ao produto
. " ~sdt = superávit doméstico (ou interno) do setor público
durante o período t
- -Mt = estoque médio da base mo~etária _no perlodo t
Mt = taxa instantânea de crescimento _nominal_ da base
monetária
mt == estoque médio de base monetária em rela-ção ao
produto em t
_ ___ _
dm/dt = variação do estoque âe base niorietária em termos de unidades de produto ao longo do período t
rt = taxa instantânea de inflação
chega-se, substituído (6), (7) e (8) em (5), a:
r bt - sdt = db/dt + dm/dt + rt mt
(5')
De-outro lado, sabe-se que a demanda pelo estoque de
cU - ~) E db/dt. + ( dM/dt.
C1') moeda relativamente ao produto é uma função inversa da
Pt Yt
taxa de inflação (r). Assim, dad9 o multiplicador bancário,
ter_-st!.-ia, nUma situação hipotética de estabilidade desta últiOnde:
ma, que a variação da base monetária em relação ao produto
u = despesas com juros reais da dfvida intez:na + variação
seria nula. Ou seja, se
das reservas internacionais--+ obrigaç_ões COI!! a dívida e_xtema .
rt = re (inflação de equilíbrio)
f = superávit primário do gOverno + financiarrientp__ exentão,
temo
db/dt = variação da dívida pública interna por unidade
di!Vdt. ~ o
de produto
Pt = nível de preços no período t
Yt = PIB no período t em termos reais
mt. e m Cconst.ant.e)
As letras minúsculaS indicam que tanto as fontes quanto
de onde (8) pode ser reescrita como,
os usos de recursos manipulados pelo setor público encontram-se, agora, medidos em unidades de produto.

J

•

~

Mt.me:nem

1 Vide Resolução n? 82 do Senado Federal, de 1990.
2 Com· nominais se que designar aqui, as variáveis medidas e cruzeiros cor-

ou,

~

M = ne

C8')

rentes.
3 Com o objetivo de simplificação, adota-se a hipótese implfcita de que a
taxa de crescimento do produto real é igual a zero nos cálculos que seguem,

Vale dizer a taxa de inflação de equilíbrio requer uma
taxa de expansão nominal da moeda que iguale seu próprio
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nível. Neste caso, a rCceita de senhoriagem (M m) captada

pelo governo seria inteiramente Constituída pela arrecadação
do imposto inflacionário ( re m:). Se esta for uma situação
prevalecente na economia, de (5') infere-se que:

t> -

4b/A • Cu -

Na

""

ou.

As expressões (9') e (9') mostram que, para qlle haja
estabilidade da dívida pública em relação ao produto ao longo
do tempo (ou seja, para que db/dt = 0), um saldo positivo
das despesas financeiras interna do governo sobie seu superávit doméstico (um déficit de sua capacidade de pagamento)
deve ser exatamente compensado pela magnitude do imposto
inflaci.oilário. Caso esta condição não se verifique, com o imposto inflacionário- situando-se num nível inferior ao valor
do sa1do, a estabilidade da inflação exigirá, também, um aumento permanente da demandado setor privado pelos títulos
da dívida pública "irite-ma como proporção_ do produto.
De outro lado, pode-se imaginar que, com base nas suas
estimativas de crescimento da demanda por títulos públicos,
o governo estipule uma certa proporção o do déficit de sua
capacidade de pagamento a ser atendida com a expansão da
dívida interna. Dessa forma, (1 - o) constituiria a parcela
residual do déficit cuja cobertura estaria inteiramente comprometida com novas emissões de base monetária. Haveria, então, dependendo da magnitude de .o. níveis da taxa de inflação
compatíveis com o valor da senhoriagem (e, portanto, com
o estoque de moeda demandado) necessário ao·cump1imento
das metas de endividamento estipuladas pelo governo. De
acordo com esta perspectiva, a expressão {5') pode ser desdobrada do seguinte modo:

1

Ct/4t. • a Cu - t") •
........41. •

Mt •
m

•

•

(10)

Cr bt - •dt.)

• C1 - a> Cu - t') •
• C1 - o? Cr bt. - sdt:J

.,. • [bo _ ( ~d

)

]
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r ~ + ( ~d )

(12")

onde
bo = estoque médio da dívida relativamente ao produto
no período zero
A equação (12') pode se_r_ usada, então, para a realização
de simulações alternativas com base na coleta de algumas
estatísticas económicas concernentes ao setor_ -público brasileiro. Suponha, por exemplo, que se conheça o nível dado
pela relação entre a dívida pública interna e o PIB no início
de determinada período, e que, além disso, se queira realizar
uma projeção para o valOr Que esta felação alcançaria ao
final do período considerado. Chega-se a este resultado, a
partir da equação (12~) e das estimativas para os níveis do
superávit doméstico do governo e da taxa real de juros que
deverão prevalecer durante o espaço de tempo entre as duas
datas consideradas. Se este último correspondesse a, digamos,
um ano~ ter-se-ia em (12') que:
bt • bt • saldo no t'1nal do ano.
bo • bi. • saldo no in1eio do ano

t. • 1 Cano)

Neste caso-- dados o, r, sd e bt - , o saldo médio
anu31 da dívida pública interna com relação ao produto seria
obtido fazendo-se, simplesmente, t = 112, em (12•). Este seria
o níVel relevante da dívida para efeito do cálculo das despesas
ti:D3nCeiras internas do ·governo durante o ano, já que, como
se sabe, o curto prazo de maturação do passivo do s-eto r público
no Brasil implica que os gastos com juros por ele incorridos
em determinado período de tempo sejam uma função positiva
do próprio p~ssiv~ acUmulado e das taxas de jui'os praticadas
durante este Mesmo período.
Se, por outro lado, se quiser calCular a variação discreta
4q _çoefiçiente_ 9-e_ en<l_ívi~amento público no período em tela
-isto é, {bt- {btl)- deve-se partir do fato de que,
t.

A expressão (10) pode ser vtsta, na verdade, como uma
equação diferencial de primeira ordem, e cuja solução para
bt (assumindo-se a constância de o e r através do tempo)
é dada por:

~

a

Jo

ad•

•-o

r

.·]

Cb• - b•-U

s

Abt.

a

J

a Cr be - scD

diO

t.-1

chegando-se, então, a:

C13)
.~

.. t.

(12)

Fazendo-se t

=

1 e, portanto, bo = btl, em (13), têm-se

que:

Caso ó SUperávit doméstico do governo também seja invariante com a passagem do tempo, têm-se,
sds = sd
e de (12) resulta que:

Faz•nclo-•

t.•·-··

qu•:

t. •

1

•·-

port.ant.o,

1;1oo

•

b!.-..

-

C13),
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A partir de (13') pode~se, também, encontrar a expressão
para a taxa discreta de variação do coeficiente da dívida interna. Esta é dada por:
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S. No corrente exercício, as transações efetuadas com
imóveis da Previdência Social envolveram as seguintes modalidades e respectivas quantidades: a) Aquisições: 8 (oito) terrenos, através de doações, sendo 5 (cinco) no Estado de Tocantins, 2 (dois) no Estado de Goiãse I (um) no Piauí; b Permutas:
nenhuma permuta de imóveis foi realizada neste exercício;
c) Vendas: Encontra-se em andamento o Plano Nacional de
Desimobilização do Património Imobiliário do INSS, envolvendo imóveis não destinados ao· uso a serviço da Previdência
SociaL Foram selecionados para alienação, inicialmente, 2.213
Já o cálculo para a taxa discreta de inflação é realizado
imóveis, objeto de publicação da Portaria MPS n' 3.636, de
com base em:
18-11-92, contendo os respectivos tipos,. áreas e endereços,
os quais estão sendo alienados através de Concorrência Pública, de acordo com cronograma préestabelecido.
C1!5)
6. O INSS tem. hoje, cerca de 8.(X)() imóveis, cU:jo recadastramento está sendo efetuado, em vista da precariedade dos
dados disponíveis. Além dos 2.213 imóveis com alienação_
prevista para o corrente exercício, 2.300 outros deverão ser
As expressões numeradas de (10) a (15) formam núcleo
alienados em 1993. Os preços de alienação serão atribuídos
báSicO-- de equações a partir do qual podem ser real!zad~s
de acordo com avaliações efetuadas pela Caixa Económica
simulações alternativas que visem a operaciobalização do conFederal, segundo o cronograma estabelecido~
ceito de capacidade de pagamento do setor público no Br3:sil.
7. Os procedimentos legais seguidos na alienação dos
imóVeis
da Previdência são os do Decreto-Lei n~' 2.300/86,"
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra
· '"'adotando-se, na venda, a licitação; na aquisição, a licitação,
ao nobre Senador Pedro Simon.
quando possível; e, na permuta, o manifesto interesse das
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o separtes e/ou a licitação, quando conveniente administrativaguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, trago
mente".
ao conhecimento de V. Ex" a resposta do Exm' Sr. Ministro
Assim, do que se depreende da farta docl!-~entação que
da Previdência Social, Deputado Aptónio Britto, ao nosso
constitui anexo às informações prestadas pelos órgãos do
Requerimento de Informação n' 68&92, de 15-9-92, pelo qual
INSS, a transação que resUltou na permUta dos imóveis em
pedíamos esclarecimentos a respeito de transações comerciais
questão, aparentemente, cercou-se das necessárias salvaguarenvolvendo imóveis da Previdência Social.
das do interesse público e cumpriu os trâmites legais.
Através do Aviso n' 317/GM, de 12-11-92, o Sr. Ministro
E, p3ra que permaneça o registro, requeiro à Mesa que
encaminha informações prestadas pela CoordenaçãooGeral de
a transcrição do presente pronunciamento nos Anais da Casa
Engenharia e Património da Diretoria de Administração Patrise faça acompanhar da resposta dada ao nosso Requerimento
monial do Ministério, datadas de 4-11-92.
de Informação.
Na seqüência das questões suscitadas pelo nosso RequeriMuito obrigado, Sr. Presidente.
mento, a Diretoria de Administração Patrimonial, ratifi~do
dados fornecidos pela citada Coordenação-Geral, informa:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. PE1. O MinistériO, através do INSS, permutou terreno de
DRO SIMON EM SEU PRONUNCIAMENTO.
267m2 , sito à Rua Araújo, esquina de Avenida lpiranga, na
Cidade de São Paulo, por imóvel com 1.000m2 , situado à
Avenida Nossa Senhora de Fátima, n~" 342, Centro, no Município de Cotia. -~ _
· ·
·
·
AVISO N' 317/GM
2. Ditos imóveis foràm avàliados, por engenheiros espeEm 12, de novembro de 1992.
âalizados a serviço da Caixa Econõmica Felleral, tendo resulA
Sua
Excelência
o
Senhor
.
tado os seguintes valores de avalia~o: a) ii:nóvel ~~ Rua ~x:aú
jo, esquina com A v. Ipiranga, Sãó PJIUlo: 330.948,78 B"IN, Senador Dirceu Carneiro
em 31-10-89; b) imóvel da Av: N.S. de Fátima, em Cotia: Primeiro Secretário do
Senado Federal
398.108,07 B"IN
:3". Ã opção pela permuta se deveu ao fato de não terem Brasília- DF
acorrido licitantes interessados na aquisição do imóvel da Rua
Senhor Primeiro Secretário,
Araújo, quando posto à venda através de edital de 21-12-89.
Em referência ao Ofício SMIN"• 600, de 15 de outubro
Como a empresa Gosch Empreendimentos Imobiliários S/C Ultiino, ã respeito dõ. Requeri.merito de InformaçãO n' 688/92,
Ltda., ofereceu o imóvel de Cotia, em permuta, optou-se de autoria do Senador PEDRO SIMON, sobre transações
por esta modalidade, considerando que os preços de avaliação comerciais envolvendo· imóveis da Previdência Social_, enca- minho a Vossa Excelência, anexo, parecer técnico da Coordefavoreciam o INSS, no negócio.
4. Para efetivaçáo da permuta, não houve pubücação nação-Geral de Engenharia e Património da Diretoria de Adde edital, nem foi feita qualquer modalidade de licitação, ministração Patrimonial desta ~ta. contendo informações
considerando não terem aco.rrido interessados à licitação feita relativas aos quesitos constantes do requerimento acima cita~
anteriormente. C3.b;:: observar que, na confonnidade do art. do.
.15, I, c do Decreto-Lei n• 2.300, a licitação é dispensável,
Atenciosamente, - A..m.lo Brilto, Ministro da PreviDP caso de permuta.
d&lcia Social.

o
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DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃ-O'
PATRIMONIAL, em 11-11-92
REF.: Oficio MPSIGM/AAPIN-117/92.
ASS.:-- COPia do ReQ.uenmeoto de IÕ.formação
688/92, do SeDador Pedro SimoD.

n~

1 - Ratificâ."tido a informação de fls 7/8, esclarecemos:
1 -É verdade que o Ministério da Previdência Social
permutou um terreno de 267 metros quadrados, na Avenida
Ipiranga, Centro de São Paulo, por uma área de 1.000 metros
·quadrados, no Município de CotiaT
-ReSposta: - É- verdade qu~ o MinistériO da PreVidência
Social, por intermédio. dó InstitutO Nacional do Seguro SoCi3.I
(JNS~) perr~mtóu-~uri ~errerio, ~~ '26J.IDetros quadrados, na
Avenida Iptranga, Centro de São Paulo, por· uma área de
1.000 metro~_cjuadr~dC?s, !J:O MunicípiO de Cotia. ·
2 - Qual a exata localização do referido terreno da Avenída Ipiranga'? Qual foi o resultado da avali~ção do mesmo
e quem a realiz~u, pa~a 9.ue a trapsação fosse efetuada?
lteposta: -:- O terreno está localizado na Rua Araujo,
. (pegado ao imóveln• 350), esquina com a' A v .. Ipiranga (pega, do ao n9 110), na ,quac;I~a completada pela Rua Consolação,
no Bairrp. da CoQ.s.olação, na cidade de São Paulo .,.--- SP.
O res.ultado d.a avaliação foi de 330.948,8 BTN
A avaliaçãO foi realizada pelo Engenheiro Civil Moises
Leiner- CRENSP 856-D, à cargo da Caixa Econômica Federal.
3 :_.Quanto .fi.O terréQó-de. Cotia, qual a sua exata localização? Qual.a utilizaÇão que lhe será dada?
RepOsta: ..;.... O iinóvet de Cotía./SP, .situa.:se~fii AVeD.ída
N. Sr" de Fátima n• 342- Centro ..
O tettêno será utilizado na .construção das instalações
do INSS naquela cidade.
4-Por que o PMS decidiu pela permuta'? Não haveria
aproveitamento melhor, em se tratando de terreno situado
em área nobre de São Paulo?
, Res~ta: --P teri"e_no qa Avenid.fl. Ipiranga foi considerando sem. ':ltil_ida.de para o· INSS e foi -po-sto à venda, em
21 de dezembro de _ l989, e não houve Iiéitante 'iilteressado
na sua aquisição.
A Empresa GOSCH Empreendimentos liriooiliários SIC
Ltda., ofereceu ao INSS o seu imóvel em permuta.
·
O TeiTeno -do INSS, na época, se eni::oiitrava locado à
Empresa CAJAÍ Comércio Pré-fabricados Ltda.
5- A quem pertencia o· teireno de Cotia?
Resposta: - O terreno de Cotia P,e-rteocia :à Robson Nunes de Magalhães, Tânia Marisa Mortari Magalhães e Guilherme Nunes de Magalhães.
6 - O MPS publioou algum edital antes da efetivação
da permuta'? Ho11v~ {llgum_ tipo de liCitação, antes de c.oncreUzada a referida permuta'? Quantos_ e quais os e_nteressados
que se manifestaram?
Resposta: - Não houve publicaçção de edital para permuta.
Houve licitação aiites de concretizada a permuta.
Não houve licitanteS.
7 - Qu~ o_ valor de mercado de cada qm_do_s_ te.rrenos?
Resposta: - O-Valor daS aVSlíações dos imóveiS enim os
·
seguintes:
-Av. Ipiranga- 330.948,78 BTN
-Cotia 398.108,07 BTN
•

1
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8 -No corrente ano, que outras transações imobiliárias
(vendas, aquisições e permuta) foram realizadas pelo MPS,
em todo o território :rlacional? Especificá-las: tipo de imóvel,
localização, área, valor do mercado, valor da transação e outros, com o fornecimento ·de cópia do edital publicado referente a cada uma delas?
Resposta:- a) Aquisições -foram adquiridos 8 (oito)
terrenos neste exercício, através de doação, assim discriminados:
- Luziânia- GO, terreno com 900m1 , sito à Alameda
Santa Maria, lote 2, Área Especial Setor Aeroporto, no valor
de Cr$10.950.000,00 (FEV/92);
----=Iporá - 00, terreno· com ·1.035m2 , sito à Avenida
24 de outubro, quadra 102, lotes 34-A e 34-D, no -valor de
Cr$10.000.000,00 (MAI/92);
-Corrente - PI, terreno com 2.000nl'\ sifo â Rua 1,
Setor Oeste, Quáâra Central, lote S/N9, Loteamento Nova
Corrente, no valor_ de Cr$ 600.000.00;
-Palmas-TO -'Terreno com 8.070m', quadra AANO
- 20, Conjunto 2, Loteamento Palmas, no valor de Cr$
520.000,00;
-Porto Nacional- TO,Iotes 13, 17 e 18 (600m2 /cada),
__ Quadra "C", Setor AeroportO, no valor de Cr$10.000.000_.00,
cada;
- Miracema do Norte- TO, Lote 1, Quadra 66, Loteamento Sussuapara I (1.000m2 ), no valor de Cr$30.000.000.00;
. . :. . . . :. Paraíso __;TO, terreno coni 1:085m2 ;parte da Quadra
3/A, Setor Bela Vísta, Avenida Trànsbrasiliana, no valor de
Cr$21.700.000,00;
__:Dianópolis -TO, Lotes 1 a 4 (!.762m2 ), Setor Nova
Cidade, Etapa 1, Quadra 32, no Valor de Cr$35.250.000,00.
b) Permutas --=-Nenhuma permuta de imóveis foi reali-zada: rieste exercício;
·
'c) Vendas- Está em pleno andamento, o Plano Nacional de Desimobilização do Património Imobiliário do INSS,
não destinado ao uSo dos serviços da Previdência Social. Foram selecionados inicialmente, 2.213 imóveis, os quais foram
publicados na PTIMPS n' 3.636, de 18-11-92 (Anexos II),
com oS respectivos tipos, áreas e endereços. Os mesmos estão
·Sendo ·alienados através de Concorrência Pública, de acordo
· éom cronograma pré-estabelecido (Anexo II).
, , 9 - QuantoS imóveis (e"dificações e terrenos) pertencem,
hoje, ao MPS e quantoS: e quais-estão" á venda e quais os
respectivos preços'?
Resposta: - O INSS tem hoje, aproximadamente 8.000
imóveis, Presentemente está Sendo realizado o -cadastramento
de todos· os bens imóveis tendo em vista a precariedade dos
regístros existenteS.
Estão no Programa de Desimobiliiação para 1992, 2.213
imóveis e para 1992, 2.300 imóveis.
-- Anexo, relação dos referidos imóveis.
Quanto aos respectivos preços estes são avaliado.s dentro
de cronograma específico e próximos da data de lançamento
da licitação. Por oportuno esclarecemos que as avaliações
são efetuadas pela Caixa Económica Federal.
10- Quais os procedimentos legais adotados pelo MPS,
quanto da realização de transações imobiliárias seja p~ua aqui~ção, y~n~a o~e!.!!.luta?
_
Resposta: -Os procedimentos legais a dotados são os elencados'no Decreto-Lei n9 2.300/86, adotando-se na venda, a
licitação; aquisição, a licitaçãO, quando possível e na perffiuta
o manifesto interesse das partes e/ou a licitação, quanto conve-- niente administrativamente.
- --- - - -
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2 - O terreno de Cotia foi avaliado pelo Engenheiro
Amauri Belmonte - CREA - 31231-D pela Caixa Económica Federal.
--3 -À Sra Chefe do Gabinete do Presidente do INSS.
-Armando SUvio de Brito, Diretor.

801-003-6- COORDENAÇÃO-GERAL,
DE ENGENHARIA E PATRIMÓNIO
Em, 30 de outubro de 1992
Rer.: OF/N• 177/AAPIGM de 20-10-92- PLENG
1909/92
Int.: Divisão de Ac::ompanbamento da Assessoria
de Assuntos Parlamentares
Ass.: Cópia do Requerimento de Informação o•
688/92 do Senador Pedro Simon, referente imóvel sito
à Avenida lpiranga, Centro - SP.
Com referêncía -ao expediente em qUestão, temos a consi~
derar:
L O citado assunto, diz respeito à permuta efctuada,
entre imóveis localizados na Esquina da Avenida Ipiranga,
na cidade de São Paulo, e o situado no Município de Cotia,
no Estado de São Paulo. A referida permuta foi autorizada
pelo Sr. Presidente atr_avés do Processo n• 35485.000066/87
em 16-1-90.
2. O terreno localiza-se na Rua Araújo, (pegado ao imóvel n• 350), esquina com a Av. Ipiranga (pegado ao n• 110),
na Quadra completada pela Rua consolação, no Bairro da
Consolação, na Cidade de São Paulo - SP.
A avaliação foi feita pelÔEngenheiro Ciyil Moysés LeiÕer
- CREA/SP 8565-D, à cargo da Caixa Económica Federal
e o resultado da avaliação foi de 330.948,78 BTN, isso em
31-10-89, valor este autorizado para a alienacão.
3._0 inióvel de êotia·- sP, sítua-sê--nã Avenidá Nossa
Senhora de Fátirila il"' 342 - Centro. O mesmo será destinado
à instalação da Agência da Previdência Social, conforme o
Parecer do Sr. Superintendente Regional de São. Paulo, 'em
8-1-90, parecer esse~ endossado em 16-1-90 pelo Sr. Secidário
de Patrimônio e Engenharia no Processo n• 35366.011789/87.
4. O terreno da Avenida IP.,iianga foi -posto em Concorrência Pública em 21-12-89, NAO HAVENDO LICITANTES. O imóvel encontrava-se à época locado à empresa "Cajaí
Comércio Pré-Fabricados Ltda .., em contrato celebrado em
3-12-84 com término em 2-12-86, porém, prorrogado por prazo
indeterminado, em face da legislação em vigor. --conforme
item 25 do Edital da Concorrência n"' 8/89, fica " ... a cargo
do adquirente eventuais providências que se façam necessárias
à sua desocupação, regulariZação.:··" Esse tipo de ocupação,
muitas vezes, torna o imóvel indispensável para o Ministério,
visto que as Ações de Despejo que tramitam na Justiça, demoram anos. até que sejam efetivamente cUmpridas, dai a decisão
de permuta, pois a mesma também está ·prevista nos dispositivos legais de alienação de imóveis.
5. O terreno dé Cotia nos fo1 oferecido pela empresa
"GOSCH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SIC LTDA." tendo como proprietários à época, o Sr. Robson Nunes
de Magalhães, casado com Tânia Marisa Mortari Magalhães
e Guilherme Nunes de Magalhães, separado judicialmente.
6. Não existe edital para permuta de imóveis. Este item
já está definido no Edital de Alienação do Imóvel (concor- ·
rência SP/8/89). Não houve manifestantes.

i992

7. Os valores de mercado dos referidos Imóveis são os
seguintes:
7.1 - Imóvel da A v. lpiranga - SP
330.948,78 BTN.
7.2 -Imóvel de Cotia - SP
398-108,07 BTN's.
OBS.: Objetivando esclarecimentos mais detalhados, com referência aos itens 01/07, juntamos ao presente o Anexo I.
8. A) Aquisições- Foram adquiridos 8 (oito) terrenos
neste exercício, através de'doação. assim discriminados:
- Luziânia - GO, terreno com 900m2 , silO à Al$meda
Santa Maria, Lote 2, Área Especial Setor Ae:{Op()rto, 00 valor
de Cr$10.950.000,00 (FEV/92);
-!porá- GO, terreno com 1.035m', silo à Avenida
24 de Outubro, Quadra 102, Lotes 34-A e 340, no valor de
Cr$10.000.000,00 (MAI/92);
-Corrente- PI. terreno com 2.000m2 , sito à Rua 1,
Setor Oeste, Quadra Central, Lote s/n, Loteamento Nova
Corrente, no valor de Cr$-.000,00;
- Palmas - TO - terreno com 8.070m2 , Quadra AAN0-20, Conjunto 2, Loteament.OPalmas, no valor de
Cr$520.000.000,00;
-Porto Nacional-TO, Lotes 13,17 e 18 (600m2/cada),
Quadra C, Setor Aeroporto, no valor de Cr$10.000.000,00,
cada;
- Miracema do Norte- TO, Lote 1, Quadra 66, Loteamento Sussuapara I (1.000m'), no valor de Cr$30.000.000,00;
- Paiaíso -TO, terreno cóin 1.085ml, parte da Quadra
3/A, Setor Bela Vista, Avenida Transbrasiliana, no valor de
Cr$21.700.000,00;
- Dianópolis - TO, Lotes 1 a 4 (1.762m2), Setor Nova
Cidade, Etapa 1, Quadra 32, no valor de Cr$35.250.000,00.
b) Permutas -Nenhuma permuta de imóveis foi realizada neste exercício;
=c)_ vendas -:-Está em pleno andamento, o Plano Nacional
de D~obilização do Património Imobiliário do INSS, não
destinado ao uso dos serviços da Previdência Social. Foram
selecionados inicialmente, 2.213, imóveis, os quais foram publicados na PT/MpS n• 3.636, de 18-11-92 (Anexo II), com
os respectivos tipos,· áreas e endereços. Os mesmos estão sendo alienados através de ConcOrrência Pública, de ac_or49 com
cronograma pré-eStabelecido (Anexo II).
,
• 9. Esta Diyisão e_stá promovendo neste exercício, o recadastramento de todos os imóveis de propriedade do INSS
(cerca de 8.000), sendo que em 10 Estados, o serviço já foi
concluído (Quadro Anexo m. Com relação aos imóveis que
estão sendo vendidos, já mencionados no item anterior, as
primeiras escrituras estão sendo passadas neste mês.
· OBS.: Os imóveis da Previdência Social, são de propriedade
do INSS e não do MPS10. Os in8trumentos legais utilizados pelo INSS nas transações "imobiliárias são:o Decreto-lei n~" 2.300186 e suas altera- ÇóCs posteriores, a ResolUção JNSSIN• 098191 e as Normas
Administrativas Internas (Anexo
11. À Consideração do Sr_ Diretor de Administração
Patrimonial.

m.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PATRIMONIAL, em
-11-92
Ref.: OFIN• 177/AAP/GM de 20-10-92- PLENG
1909/92.
.
lot-: Divisão de Acompanluunentos da Assessoria

de Assuntos Parlamentares.
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Ass.: Cópia do Requerimento de Infor:mação n'
688/92 do Senador Pedro Simon, referente imóvel sito
à Avenida lpinmga, centro - SP.

1 -J?m _atençãc_?_ ao solicitado às fL 01, encaminhamos.
2 - A Sr• Chefe do Gabinete do Presidente do INSS.

- Armando SUvio de Brito, Diretor.
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IAPAS/COORDENADORIA REGIONAL DE
ENGENHARIA E OBRAS, 2-1-90
Feita a juntada de fls. 11 a 16, restituo a Engenheira
Fauzie Mohamad Zaim.

IAPAS/COORDENADORIA REGIONAL DE
ENGENHARIA E OBRAS, em 2-1-90
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3. O valor obtido através da soma do valor do terreno
e do valor da benfeitoria foi acrescida uma taxa de 40% referente ao fator de comercialização.
4. O valor de mercado do imóvel obtido pelo Eng" Amau~
ry Belmonte foi de NCZ$ 1.197.784,00 para setembro/89.
5. Atualizando este valor para janeiro/90 pela variação
~
·
~
do VRF, temos:

Ref.: Processo no 35485000066/89
Aquisição: Avenida Nossa Senhora de Fátíma n9 342wCotia

1. Atendendo solicita-ção --de fls. 10, segue em anexo,
às fls. 11/16, laudo elaborado a cargo--da Caixa Económica
Federal pelo Eng9 Amaury Belmonte.
2. O Método utilizado na avaliação foi o de Custo de
Reprodução, onde o valor do terreno foi "obtido através de
consulta feita a uma imobiliária local e o valor da benfeitoria
através da multiplicação do valor unitário de construção e
da área homogeneizada.

llCZ$ 1.197. 784,00

X

110,31
27,15

VI = NCZ$ 4.866.576,54 eni números redondos:
VI = NCZ$ 4.865.000,00 (Quatro milhões, oitocentos
e sessenta e cinco mil cruzados novos). correspondentes à444.219,22 BTN's/Jan/90.
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. 6. Solicitamos, por d~versas, que o Eng"' credenciado pela
Catxa Económica Federal apresentasse um laudo de avaliação
melhor fundamentado, tendo em vista que o Instituto possue
interesse na aquisição deste imóvel
7. n:victo ao tempo decorrido sem que houve~se qual~
quer mamfestação quanto ao nosso pedido, será feita uma
análise do_ valor de_mercado fixado no item 5.

8. Em cont~to telefônico, mantido com o Sr. Osvaldo
(fone 493-6498), nos foi informado que na região do imóvel
avaliando, o valor de m 2 de terreno é de' NCZ$ S00,00/m2 /10~
frente/20 a 40m de profundidade. Desta forma, temos:

Vt

~

NCZ' 800,00/m

2

X

(~) 0 • 25
~;LO

40
X (_ _ )

so

o.•

1

•. 1.000 m

Vt "' NC:ZS 8SO.g27 ,34 ··-.......

Regio~al! em 19-12-89
Ref.: Carta s/n' da Gosch Imóveis, de 18-12-89
1. Ciente.
2. O imóvel pretendido na iniCial está com alienação marcada através da Concorrência Pública n 9 08/89 para o dia
21-12-89, conforme aviso do edital publicido no D.O.U de
21-11-89.
i À 421-009.3/Coordenadoiía Regional de Administra-ção do Património para aguardar a licitaÇão e posteiiOrmente
manifestar-se sobre o pedido.
VGAjspc
421-009.3- Coordenadoria Regional de Adminísü~Ção do
Patriirtónio, em 21-12-89.
l-Ciente.
2 - Preliminarmente ao Serviço de Avaliação e Utilização de Imóveis - 421.009.32, posteriormente ao Serviço
de Administração e Financiamentos Imobiliários 421-009.33, para imformar.

421-009.0 -Gabinete do Secretário

MSG/err.~

-eom

9. O valor da benfeítoria será obtido
base no estudo
procedido pela Coinissão de Peritos nomeados pelo Provimento n~ 02/86 dos M.M. Jufzes de Direito- das Varas da
Fazenda Municipal da Capital. O valor obtido através deste
critério não admite qualquer acréscimo~ quer a títufo_de ''vantagem de coisa feita", quer a título de "fato r de comercialização", por já estarem estes componentes nele contidos.
Portanto, para:
~---construção classificada, como escritórios médios comerciais;

valo% unitárl.c •em •l•vaPors L, 70 HB2Ql:1 x O. 90 •
• LfC2$ Ei .120, OO/m

2

-idade aparente = 5 anos - fato r de depreciação
0,881
-área construída hot:nogeneizada = área d~ cpnstrução
+ 0,50 x área garagem
-área construfda homogeneizada = 492,40 + 0,50 x
316,80 = 650,80 m'
Temos:
Vb = NCZ$ 6.120,00 x 650,80 x 0,881
Vb =NCZ$3.508,931,38
~
~~ ~~
10. Portanto, o valor de mercado do imóvel será igual
a:

Dezembro de 1992

VI= Vt + Vb
VI = NCZ$ 850.927,34 + NCZ$ 3.508.93!,38 ~
VI = NCZ$ 4.359,858,72 em números ~redondos:
VI = NCZ$ 4.360.000,00 (Quatro milhões, trezentos e
sessenta mil cruzados novos), correspondentes à 398.108,07
BTN's/JAN/90, valor que difere 11,58% daquele indicado no
·
laudo de fls. 11)
11. Ao Sr. Coordenador Regional de Engenharia e
Obras.
FMZ/mshh
421.009.0- Gabinete do secretário R-egiOnal de Património
e Engenharia, em 4-1-90
1. Avocado.
2. Juntamos às págs.19/20, proposta para permuta da
Empresa Gosch Imóveis.

421-099:0- GABINETE DO SECRETÁRIO~
REGIONAL, em 4-1-90
Ref.: Pro c. 35485/000066/89
Int.: S.ebastião Gonçalves
A_$s.: _Oferecimento de prédio para aquisição-Cótia1-_Ciente.
2 - De acordo com o parecer de fls. 17 da Eng_~ Fauzie
Mohamad Zaim e o valor do imóvel em NCZ$ 3.600.000,00
(três rhilhões e seiscentos mil cruzados novos), corresporrdente
a 398.108,07 BTN's/JAN/90.
3 - A proposta de fls. 19 da Empresa Gosch Imóveis,
para permuta do imóvel ofertado às fls. 01 pelo imóvel do
lAPAS situado à Av. Ipiranga esquina com Rua Araújo, encontra amparo na legislação em vigor.
4- O terreno do Instituto foi colocado em concorrência
pública para alienação no dia 21-12-89 e não houve licitantes.
5- Comparando-se os valores entre os dois imóveis, a
permuta se mostra vantajosa para o lAPAS.
. . 6- Apenas, ressaltamos que qualquer desocupação do
iiD.QVel estará a cargo do adquirente.
7 - O presente pracesso aCú"Iíipãõhará a partir desta data
o Pt n• 35366111789/&7, que trata da alienação do imóvel do
lAPAS.
-s. Ao Sr. Superlritendente Regioilal- 421-00o:o,-Para
ciência e encaminhamento à Secretaria de Património e Engenharia.
VGA/MGB.

421-000.0- GABINETE DO SUPERINTENDENTE
REGIONAL, em 10-1-90
l-Ciente.
2- Encaminhe-se, na foiina prOposta, Superior consideração do Sr. Secretário de Património e Engenharía 401-009.0
LRP/mlf. -Pedro Augusto Sanchez, Superintendente Regional.

-a
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Federighi o terreno integrante do imóvel antes referido. Essa
aquiSição foi registraa.a sob n9 1 na Matrícula n" 22.915, também antes referida.
6 - Finalmente, completando a filiação do imóvel, por
Carta
de Adjudicação expedida em 23-12-70, nos autos de
Juntei ao presente, às fls 22, cópia do despacho do Sr.
inventário dos bens deixados por falecimento de Virgílio AnSecretário de Património e Engenharia e Sr. Presidente do
selmo Domingues, Édison Federighi adquiriu um terreno com
lAPAS, contidos no processo 35366.11789/87.
5.622,90m2, objeto da Matrícula n' 15.562, do Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Cotia. O terreno de
Serviço de Contratos - 421-002.33 - , em 9-2-90
1.000,00m2 adquirido pelo Banco Noroeste S/A. de Édison
Ref.: 35.485/000066/89 - Sebastião Gonçalves
Federighi e sua mulher faz parte dessa área maior e nele
o referido Banco consiruíu O prédio que tomou o n" 250?
1 - O assunto examinado no presente processo, bem coposteriormente n" 342, da Avenida Nossa Senhora de Fátima.
mo naquele que lhe está apcnso, diz respeito a uma proposta
Essas concorrências, bem _como outras que se relacionam com
feita ao Instituto pela empresa uoosch Empreendimentos
o imóvel em questão, estão devidamente registradas na refeImobiliários SIC Ltda. "? com sede na Praça da República
rida Matrícula n" 22.915, conforme certidão expedida em
n. 146, 7" andar, nesta Capital, de permuta de um imóvel
6-2'90
pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
de que alega dispor, situado na Avenida Noss~ Senhora de
Cotia, da qual não constam outras transações, além daquelas
Fátima n. 342, no centro da Cidade de Cotia, deste Es_tad0 1
com o imóvel de propriedade do Instituto situado Di AVenida · já declaradas.
7 - A certidão negativ~ de fls. 32,_ expedida pela PrefeiIpiranga, esquina com a Rua Araújo, nesta Capital.
tura do Município de Cotia ·em 3"0-l-90, refere-se apenas ao
2 -O imóvel de propriedade do Instituto é constituíd9
terreno do imóvel (inscrição n~231~3.. 23.58~0~80) e nela figura
de um terreno, com a área de 267 146m2 e se encontra locado
como
proprietário o Banco _Noroeste S/A~. Eittre~anto, nO
à empresa' "Cajaí Comércio Pré-Fabricados Ltda. '', por força
carnê de pagamento encerrado no envelope de
69, já
de contrato celebrado em 3-12-84, retifica:do e ratificado por
aparece o lançamento do imposto predial do imóvel, porém,
instrumento datado d_e 22,10-86. A locação foi (eita para fms
ainda, em nome do Banco Noroeste S/A. Há necessidade
esclusivamente comerciais, com prazo de dois anos (início
de ratificação.
em 3-12-84 e término em 2-12-86). Esse prazo já se esgotou,
8-Os documentos de qualificação pes·soal dos custos
mas a locação foi considerada prorrogada por tempo indeterproprietários do imóvel (RG. CIC e certidão de. casamento)
minado, nos termos da legislação em vigor.
foram apresentados (!l.s. 33 a 38). Resta apresentação do CIC
3 -Referido imóvel foi colocado à venda em concorda esposa de Robson Nunes Magalhães.
rência pública (Concorrência n' 08/89), quando sua área foi
9 - Foram ainda apresentadas, com relação a ~Robso.n __
retificada para 265,98m2, A empresa locatária foi notificada
Nunes de Magalhães e sua esposa Tânia Marisa Mortari Magapreviamente do di_a e ho.ra da realização da concorrência,
lhães, certidões de distribuições d~ feitoscí~eis (at.é 27-12-89
do local de recebimento de propostas e de seu valor mínimo,
para São Paulo e até 31-1-90 para Cotia), dà Justiça Federal
para transação à vista. Como não houvesse_ licitantes e nem
(até 30-1-90) e de protestos (até 17-1-90), todas negativas
qualquer manifestação da empresa locatária, a proposta de
para o imóvel em questão.
permuta referida no item 1 foi considerada vantajosa para
10- Com relação a Guilherme Nunes de Magalhães?
o Instituto, pois o seu imóvel foi avaliado em 330.948,78
foram apresentadas certidões de distribuição de feitos cíveis
BTN's, ao passo que o .imóvel oferecido em permuta foi avaliaw
(até 27-12-89 para São Paulo e até 31-1-90 para Cotia), da
do em 398.108,07 BTN's. Além disso, este imóvel se concrew
Justiça Federal( até 30,1-90) e de protestos (até 17-1-90), todas
tizada a permuta, se destinará à instalação da .Agência da
negativas para o imóvel em questão.
Previdência Soci3.1 da localidade, em substituição às atuais
instalações, bastante precárias e mal sittJadas. Por todas essas
11--:- Com reiaçãoao B_ancpNoroeste S/A. a sua anterior
circunstâncias, o Sr. Presidente do lnstituto houve por berit denominaçao, BanCo Noroeste dC! ~stado.4e Sã9 Pà.ulo,Joram
autorizar a transação, por decisão proferida em 1ów-1-90, àS apresentadas certidões.. de di.str~buição d~ feit;_os~ ~fy_eis, até
!Is. 93v., do P.roceso IAPAS-35.366/11.789/87. , . _ .27-12-89 para São Paulo e (até 30-1-90 para Cofia). Os feitos
4-0 imóvel oferecido em permuta situawse, como foi cuja distribuiçãO foi acusada são todos posteriores à venda
dito, na Avenida Nossa Senhora de Fátima n9 342, ~o centro ~o imóvel para os atuais proprietários.
de Cotia, tendo o respectivo terreno uma área de 1.000,00m2. -- _ 12-Fmalmente, coni ri::lação a Édison Federighi e sua
Foi ele adquirido pelos atuais proprietários, Robson Nunes mulher Luzia Espinha Federighi, foram apresentadas certide Magalhães. casado com Tânia Marisa Mort~ri Magalhães, dões de distribuição de feitos cíveis da Comarca de Cotia.
no regime de comunhão universal de bens, e Guilherme Nunes _Aqui também, os feitos cuja distnbuição foi acusada, são
de Magalhães, separado judicialmente, do banco Noroeste posteriores à venda o· imóvél para o Banco Noroeste S/A.
S/A., através de escritura de venda e compra lavra~a em
13-A respeito· da documentação apresentada, a nós
7-3-89, às !Is. 031 do Livro n• 847, das Notas do 27' Tabelionato
parece deva ser regularizada a certidão negatiVa de flS. 32,
desta Capital. O imóvel foi matriculado sob n.9_ _22.915, no
conforme assinalado no item 7, atualizando-se os demais docuCartório de Registro de Imóveis dã C6m-atca de C9tia; na
mentos em época oportuna.
qual foi registrada so.b n" 5 a transação .acima roencionada.
14- Relativamente à documentação dominial dQ i;móvel
421-000.01 -

SERVIÇO DE ATIV!DADES DE APOIO,

E ASSISTÊNCIA SOCIAL - k\l'AS
em 17-1-90

·us.

5 - Por sua vez, o Banco Noroeste S/ A., por escritura
de venda e compra lavrada em 19-2-82, às fls. 127 do Liv_io
n' 39, das Notas do 2• Cartório de Notas da Cidade de Cotia,
adquiriu de Édison Federighi e sua mulher Luzi~ ~Spinha

de propriedade do Instituto, cumpre assinalar que ela já foi
examinada por este SerViÇõ de Contratos, conforme pronunciamento feito às fls. 15/16 do processo apenso. Releva notar
que nova certidão de propriedade e negativa de ónus e aliena-·
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ção foi expedida recentemente, ou seja, em 30R1·90, Pelo
59 Cartório de Registro de Imóveis desta Capital.

15- Com relação ao direito de preferência assegurado
aos inquilinos pela atuallegislação do inquilinato (Lei n" 6.649,
de 16·5-79, artigo 24), foi ele abolido, no caso de locações
que:_ tenham por objeto imóveis de propriedad_e da previdência
soCial, pela Lei n9 7. 787, de 30-6-89. Por isso, no caso em
exame, é dispensável a notificação à empresa locatária dO
imóvel de propriedade do Instituto.
16- Para finalizar, cumpre ressaltar ser impossível darse a garantia exigida às fls. 19, relativamente ao imóvel de
propriedade do Instituto, de que ele, caso a transação se efetive, não poderá ser objeto de desapropriação, por parte dos
órgãos públicos municipais, estaduais e federais.
17- Essas as considerações que ora fazemos a respeito
do caso examinado, considerações essas que Submetemos à
apreciação da Dr' Procuradora~Chefe do Serviço de Contratos. - Aristeu de Macedo, Procurador.
421.002.33 - Serviço de Contratos, em 9-2:90
Visto: A Secretaria para convocar os interessados.
421·000·311 - Seção de Expediente da Divisão de Coordenadoria e Contratos, em 12~2~90
-- _
-~
-Juntei às fls 76/101. Documentos entregues pela firma
interessada.
-Ao Aristeu de Macedo.
Laudo de Avaliação
Interessado: - Instituto de Administração Financeira, Previ~
dência e Assistência Social - lAPAS
- 1- Objeto
Este laudo visa apurar o valor atual do imóvel para fins
de venda por licitação.
2 - Características do Imóvel
"2.1 - Localização
__
0 imóvel objeto desta avaliação é constituído de um terre~
no situado na Rua Araújo (pegado aoimóvel de n~ 350),
esquina com Av. lpiranga (pegado ao n" 110), na quadra
completada pela Rua Consolação, no bairro. da Cops_qjaçãQ_,
nesta Capital. O imóvel está inserido na Planta Genérica de
Valores do Município de São Paulo no Setor 6 - QUadra.
2.2 - Tipo de ocupação da região
A região é caracterizada como zona de uso misto, de
densidade alta, sendo densamente construída.
É dotada de todos os melhoramentos urb~nos. __
_
Conforme as leis do zoneamento o local se enquadra
na 25.
As categorias de uso conforme são: rcsidenciiil-Uitifª-miliar
(R1), multifamiliar (R2) e conjunto (R3); comercialvarejista
de âmbito local (C!) e diversificado (C2); serviços de âmbito
local (SI) e diversificado (S2); indústrias não incómodas (II)
e instituições de âmbito local (E!) e diversificada (E2). Outros
usos estão sujeitos a controles especiais.
A testada mínima do lote é de 10,00 m c a área rnfnima
de 250,00 m2-. A taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento máximos admitidos são, em termos de área do terreno,
iguais a 0,8 e 3,5 respectivamente. Até ·o 2\' pavimento não
são exigidos recuos.
3- Descrição do Terreno

3.1- O terfeno -tCiif Tormato irregular é praticamente
plano c cncontra~se totalmente cercado pela parede do vizinho
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e o restante por muretas de pedra (0,5 m de altura) e alam~
brado de madeira ( + 1 ,O m).
Conforme a Escritura de Venda e Compra, lavrada no
7o Tabelionato de Notas da Capital em 4-4-44 (livro 416 fls. _1), o terreno apresenta as seguintes dimenões:
Frente:
Lado direito:
Lado esquerdo:
fundos:

21,95m
18,95m
4,50m
27,40m
Rua Araujo
canto chanfrado
da confluência
com a Av. lpiranga
A~~ Ipiranga
Conforme a Notificação· Recibo do Imposto da Prefeítura:

área: 260,00m2
3.2 - Observações:
- 1 -Não serao consideradas nesta avaliação as benfeitorias existentes no terreno (cecas, água, luz, etc.), bem como
a_ casa pré-fabricada que o está ocupando. Essa casa é da
Cajaf Comércio Pré-Fabricados Ltda.
2- Por tratar-se de terreno que possui poucos metros
além da área mínima exigida e, por apresentar um formato
guase triangular, acreditamos.que, um projeto específico, que
tenha a taxa de ocupação e o n"' de vagas de estacionamento
fOi-ã dos liniites exigidos, possa, ventualmente, em caráter
especial, ser aprovado obedecendo_. entretanto, exigências específicã.s estabelecidas pela Prefeitura.
4 - Avaliação
4.1 - Metodologia
. Para a avaliação do terreno utilizaremos o método comparativo onde o valor unitário médio é obtido através de comparação com" ou.~ros _t~rrenos d;ts imediações, cujos preços se
cOnhecem, utilizando-se critérios adequados de tratamento.
4.2-- -Vãlor do Terreno
O valor do terreno, objeto desta ávaliação, será obtido
pela seguinte fórmula final:

onde:
_ V T = valor procurado
s = área do terreno = 260.00 m2
_ q = valor unitário básico referido a profundidade entre
25,00m e 50,00m e a frente de referência de lO,OOm = NCZ$
3.800/m2 (anex.os I e 2)
a ~ frente efetiva = 27,40 m ~ A dotaremos 2xl0
20.00m
ar = frente de referência = lO.OOin
P ~ = profundidade equivalente = 260Q.7 .4
9.49 m
adotaremos" 25/2 = 13.50m
p~ = profundidade mínima adotada _= 2_5,00m
fe = fator de duas frente!' dado pela fórmula:
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(20' '+-: zl x ..,, x lr1 + a2 :z: If2 - .., omle:

20

X

"'J_

X

--~

In

z = coeficiente de zona = 2
a1 = frente de maior valor = 27,40m (Av. Ipiranga
a 2 = 2• frente = 21,95m (Rua Araujo)
ln =índice fiscal da Av. Ipiranga = 164.408_
112 = índice fiscal de rua Araujo = 73.584
(20 + 2l x 27,40 x 164.408 + 21,95 x 7J.sa.
20

X

27,40 X 164.408

fa = fator de aproveitamento. Considerando-se as dimensões do terreno e seu formato, admitimos que por um projeto
bem elaborado a área de construção possa chegar a 2 vezes
a área do terreno.
Como o máximo permitido na 25 é 3,5 vezes a área do
terreno, adotaremos para f 0 2/3,5 = 0,571
Substituindo-se na fórmula, teremos:
v_T

..

260 z ).soo x (20/10) 0 ' 25 x (12,5/25) 0 •5 :r. l,llB

---X·

S - Conclusão
Em f3Ce dos cálculos apresentados, é opinião, do infra-assinado que o valor do terreno da Rua Araujo (pegado ao

n' 350), esquina com a Av. Ipiranga (~e gado ao n' 110), nesta
Cãpital, situa-se em torno da c1fra arredondada de

NCz$530.370,00 (Quinhentos e tririta mil trezentos e setenta
cruzados novos) à vista, nesta data. -

Moysés L~iner, Enge-

nheiro Civil CREAISP 8565-D
Pesquisa do valor do teiTeno

1-Av. Senador Queiroz, n" 195 e 203 (S 1 - Q 29
If =105.768 Z3 Oferta: Jorn~l OESP-141518.9 pg.60

Tel.221-5231 Dr. Dirceu. 20.00 mf- 50,00 mpf 1.000,00 m2
com construção de 1.200 m~ - 60 anos de idade. NCz$
5.250.000,00 à vista.
·
2-R. Bento Freitas, n' 59 e 71 (S 7 - Q 61 If=55368
ZS) Oferta: Massis Imóveis - Tel. 289-8688 Sr. Walter 30-5-89 20,70 mf 502,00 m2 com galpão - estacionamento.
NCz$ 1.125.000,00 à vista.
3 - R. Aurora, n"' 525 a 537 (S 8 - Q 86 lí = 43624
ZS) Oferta: local em 6-4-89 Tel. 853-6688 Dr. Luiz 20,00
mf 55,00 mpf 1.100~00 m 2 com galpão- estacionamento.
750.000,00 NCz$ à vista.
4-R. Barão de Piracicaba n" 429/431 (S 8 - Q 25
If =38304 Z3) Oferta: Cal'Valho Neto Imóveis em 6-4-89 Tel.
826-6053 12,00 mf 30,00 mpf 360 ii.t2 com const. de 250 m2
- 60 anos. NCz$ 200.000,00 à vista.
-5-Cons. Nébias, n' 1090 (S 8 '-'- Q 23 If= 40680 Z4)
Oferta: Tullon Imóveis em 10-4-89 Tel. 815-1499 Sr. Faria
2
12?00 mf 46,00 nipf 552,00 in2 com casarão, antigo 240 m
NCz$ 80.000,00- Vendido em janeiro/89.
.
6- R. Marques de Itú x R. Amaral Gurgel (S 7 - Q
59 If1 = 60584 1f2 = 51296 Z3) Oferta: local em 10-5-89 Tel.
35-8364 Dr. Vitório 15,50 mf 700,00 m 2 com construção 540
m' _ NCz$ 2.250.000,00 à vista.
· ---
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7 - R. Dr. Frederico Steidcl X Viela (S 7 - Q 41
lf =51296 Z5) Oferta: Emil Tmó_veis TeL 262-2~87 Sr. Lourenço em 18-5-8915,00 mf373,00 m' NCz$180:!100,00 à vista.
8 - R. Martinico Prado n' 156 (S 7 - Q 33 If = 51296
Z4) Oferta: Décio Fagundes Filho Imóveis Te!. 825-7829 elll
18-5-89 9,5 mf 40,00 mpf 362,00 m2 com construção 330 m2
40 anos. NCz$320.000,00 à vista.
9-R. Fortunato, n' 195 (S 7 - Q 26 If= 48488 Z4)
Oferta: Imobiliária Funcha Te!. 67-1528 Sr. Martinho em
16-5-89 5;00 mf 40,00 mpf 200,00 m 2 com const. velha 150
rr:i- -50 NCz$ 100.000,00 à vista.
_ .. 10- R. Barão de Tahií,_ n" 416 e 4lM.__(S_7 _-,-- Q 10
lf = 48488 Z3) Oferta: Imobiliária APA Tel826-8155 Sr. Carlos em 16-5-89 10,00 mf-32,00 mpf 320,00 m2 com const. 550
m' 50 anos NCz$180.000,00 à vista.
11 -R. Barão de Tatu(, n' 211 (S 7 - Q 11 If = 48488
Z4) Oferta: Imobiliária APA Te!. 826-8155 Sr. Carlos em
16-5-89 6,00 mf 243,00 m' com consl. 220 m 2. 50 anos
NCz$100.000,00 à vista.
· 12- R. Major Sertório, n" 344,346 e 348 (S 7 - Q
67 If = 60584 Z3) _Oferta: Escala Imóveis Tel. 885-8522 Sr.
Lima em 14-2-89 6,70 mf 32,00 mpf 214,40 m2 com const.
300m2 50 anos NCz$ 250.000,00 à vista. ·
13- R. Amaral Gurgef, n< '528 (S 7 - Q 79 If = 512%
Z3) Oferta: Moema Imov. e Adm. Tel.549_-l122 Sr. Ribeiro
14-2-89 12,00 mf 40;00 mpf 480,00 m' com cons. 300 m2 60
anos NCz$300.000,00 à vista.
14-R. Gal. Júlio Marcondes Salgado (S 7 - Q 3 If=
42912 Z5) Oferta: Imobiliária Funchal Tel. 67-1528 Sr. Martins em 3-3-91 21,00 mf 440,00 m2 com const. 320 m2 40 anos.
70 OTN =1m2 (OTN =6,17) à vista.
Homogeneização
Rua Araújo (pegado ao n' 350) esquina com a Av. lpiranga (pegado ao n' 110) - Setor 6_- Quadra 3 da Planta
Genérica de Valores do Município de São Paulo. If= 164408

q = 5.250.000/1.000 X (10/20)0'25 X 1 X 0,9 X 81.500/52.166,79
1
X 1,7/1,3 X 164.408/105.768 = l2.617,75
q = 1.125.000/502 X (10/20)0 •25
2
X 1 X 164.408/55.368 = 1il6T,94

X

1

X

0,9 X 81.500/52.166,79
.

= 750.000;.1~-x- (10/20) 0•25 lt (55/50)0,5 x 0,9 x
3
81.500/44.742,5 X 1 X 164.408/42.624 = 3.802,38
q

0 25
= 200.000/360 X (10/12) • X 1
1,7/1,3 X 164.408/38.304 = 4.884,23

'4

0 25
= 80.000/552 X (J0/12) • X 1
5
1,]/1,5 X 164.408/40,680 = 1.039,76

q

X

X

0,9

0,9

X

X

81.500/44.472,5

X

81.500/4.742,5

X

.'JG = 2.250.000{700 X (10/15,5)0 •25 X 1 X 0,9 X 81.500/52.166,79
X 1,7/1,3 X 164.408/60.584 X 1/fe = 12.134,07
e = (22 X 15.5 X 60584 + 31 X 51296) = 1,1846
20x 15,5 x 6084 - .
·
-
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q7 = 180.000/330 X (10/l5)Q,2S
X

X

1 X 0,9 X 81.500/52.166,79 X

1 X 164.408/51.296 = 2.221,43

0 25
q8 = 320.000/362 X (10/9/;25) • X 1 X 0,9 X 81.500/52166,79 X
X 1,7/1,5 X 164.408/51.296 = S.'JffT/)6
0
q = !00.000/200x (10/5) ;25x 1 x 0,9x81500(S2.166,79x
9
X 1,7/1,5 X 164.408/48.488 + 3.21Z.'ff
10
c
~·
. ~ ~
q = 180.000/320 X I X I X 0,9 X 81.500/52166,79 X 1,7/1, X
X 164.408/48.148 = 3.506,90
025
~
qll = 100.000/243 X (10/6) ' X 1 X 0,9 X 81500/48.488 X
X 1,7/1,5 X 164.408/48.488 = 2526,44
0 25
q 12 = 250.000/214,40x (10/6,7) • x 1 x 0,9x 81500/38.202,49
X 1,7/1,3 X 164.408/60.584 = 8.781,64 .
.
0 25
q13 = 300.000/480 X (10/12) • X I X 0/) X 81.500/38.202,49 X
X 1,7/1,3 X 164.408/51.296 = 4.805,50
q

14

= 70 x 6,17x (10!20) 0•25 x (25121P•5 x 81500/40.668,13 x
X 1 X 164.408/42.912 = 3.042,48
RESUMO E AMÁUSE
Elemento

Valor unitãrio

5

1.039,76
2.221,43
2526,44
3.042,48
3.212,17
3506,90
3.802,38
4.805,50
4.884,23

7
11
14
9
10
3
13

4
8
2
12
6

5.207,96
7.867/)4
8.781,64
12.!34,()7
12617,75

1

76.651,25
1 -Média geral: x = 5.403,66

NCz$

2-Saneamento: Adotando-&e o critério da variaçlio em tomo de
30% da média, encontra-se:
Limite inferior: 3.782,56 NCz$/m2
Limite superior: 7.024,76 NCz$/m2
3 - Para a obtençlio da média saneada, numa primeira tenta
Uva, consideraremos apenas os elementos: 14, 9, 10, 3,
13, 4 e 8 pois os demais são visivelmente discrepantes.

Média saneada:
Desvio padrao:

4.066,03
817,50

~

4 - Intervalo de confiabilidade da média saneada ao nfvel
de 80% de confiança:

I =x
n

1

+ tp x S/(n) 0,5 onde

= 7 e tp (90%, n-1) = 1,44 (Student)
+ 1,44 x 817,50{7°•5
= NCz$ 3.621,09 a NCzS 4.510,97 por metro quadtado

I = 4,066,03
I

5 -Vaiar uniUirlo adotado
O intervalo de confiança acima obtido é o campo de arbftrio dentro do qual cabe ao avaliador decidir.
Adotaremos: q = NCz$ 3.BOO,OO/m2
IAPAS-421-009.2/COORDENADORIA REGIONAL
DE ENGENHARIA E OBRAS, EM 23-08-89
1. Atendendo soli<:itaçâO ao ·sr.- Secretário Regional de
Engenharia e Obras,~ de acordo com a Circular IAPAS/SEP
n' 11/89, segue em anexo, ãs fls. 19 a 38, laudo de avaliação
elaborado, a cargo da Caixa Ecónômica Federal, pelo EngeM.
nheiro Moysés Liner.
2. Com relação aos critérios empregados no laudo temMse
a observar que:
2-1) A área do terreno foi adotada de acordo com
a "notificação~• dã Prefeitura Municipal de São Paulo
(260,00 m') constante à !L29.
2-2) O Eng' Moysés Leiner utilizou o Método
Comparativo de Dados do Mercado, tendo apresentado 14 (quatorze) elementos comparativos dos quais
selecionou 7 (sete) para calcular a Média Aritmética
-Saneada e obter o Valor Unitário Básico.
2-3) O Valor Unitário Básico foi calculado para
prófurididades máxima e mínima adotadas respectivaM
mente em SOm e 25m.
2-4) Na homogeneização dos elementos nçlõ 2 e
7 que apresentam profundidade equivalente respectivamente de 24,25m e-24,87m, menores que a profundidade mfuima adotada de 25m, não foi considerado
o fator profundidade.
· 2-5) No elemento comparativo de n~' 5, embora
refira-se a imóvel vendido, foi considerado fator oferta
de 0,90.
2-6) O resultado da operação de homogeneização
do elemento comparativo nço 8, com a frente de 9,5m
indicada à !!. 24, é 4.628,95 e não 5.207 ,96.
2-7) No elemento comparativo 11"' 14 que refere-se
a oferta de venda, não foi utilizado Fator Fonte =
0,90.
2-8) Os 14 elementos comparativos homogeneizados resultaram em valores unitários variando de
1.039,76 a 12.617,75, sendo que a média dos 14elementos permitiria o aproveitamento de apenas quatro elementos dentro dos limites de 30% em torno da Média
Aritmética. Dos 14 elementos, foram selecionados se~e
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elementos (de n<;t~ 14, 9, 10, 3, 13, 4 e 8), de forma
que resultou a Média Saneada de 4.066,03 e foi adotado
o Valor Unitário de NCz$ 3.800,00/m' dentro do intervalo de arbítrio, ao nível de confiança de 80%, de
3.621,09 a 4.510,97.
2-9) Fazendo as alterações referidas nos itens 2-5
e 2-6, relativas aos elementos efetivamente utilizados,
resultaria:
Média dos sete elementos selecionados (MICRO)
Média dos sete elementos selecionados = 3. 939,85
Desvio Padrão (MICRO)
Intervalo de confiança (3.939,85 1,44 x x
846,06/7" ,5) de 3.479,37 a 4.400,33 e, portanto, ó valor
unitário de 3.800,00 adotado no laudo permaneceria
dentro do novo intervalo de confiança.
2-10) O valor do terreno avaliando resultou da
aplicação dos mesmos critérios Utilizados na homogeneização dos elementos comparativos e ainda de um

ser dado ao terreno por um projeto bem elaborado,
tendo em vista as dimensões e o formato do terreno;
"3,5 .. é o coeficiente de aproveitamento máximo
pennitido pela legislação para o local em tela;
Assim, através dos mesmos critérios utilizados na
homogeneização dos elementos comparativos resultaria o valor do terreno de NCz$ 928.840,73 (novecentos
e vinte e oito rriil, oitocentos e quarenta cruzados novos
e setenta e três centavos). Sobre esse valor foi aplicado
o f'fatOr de aproveitamento" de 0,571 resultando o
valor do terreno indicado no item 4.2 do laudo de
NCz$ 530.368,05 arredondado para NCz$ 530.370,00
(quinhentos e trinta mil e trezentos e setenta cruzados
novos).
2-11) Embora o laudo esteja datado de 4 de agosto
de 1989, a atualização dos elementos comparativos fói
feita através dos índices FIPE de Custo de Vida (base
1984) para julho/89 (ICV = 81.500) ext.
"fator de aproveitamento" (fa) adotado pela relação
----3. Quanto às pesquisas de mercado, das quais decor2/3,5 = 0,571 onde:
reram os valores indicados no laudo, as mesmas foram execu"2" é admitido pelo Enge~heiro subscritor do lautadas a cargo do Eng~" Moysés Leiner ..
do como o coeficiente de aproveitamento que pode .
4. Ao Sr. Coordenador Regional de Engenharia e Obras.
---vv>.~iCOORDENADORIA

• •

REGIONAL DE ENGENIIARIA E OBRAS, ea 010!11!1

Ref.: Proe.35366/11.789/87
Int.: ,SRSP
Ass.:· Alienação do terreno sito ã Av.
jo - Capital.

Ipiran~a

x

Rua Ara~

1. Ciente.

2. Ao Sr, Secretario Regional de Engenharia e Administração do Património •
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- GABINETE DO SECRETÀRlO REGIONAL, em ~,09.89
l. Ciente do valor arbitrado por enreaheiro da C.B,f.

', Nc:zSS30.370,00 (quinhentos e trinta mil, trezentos e .;etenta •
uzados novos) para julho/89 no laudo de fls.l9/38 para a1ieRá~.
'

do imóvel em pauta.

Z. Ao Sr.Superintendente
Regional - 421-000.0, se de
.,.

.

•rdo encaminhar
. a. Direção Geral.
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lAPAS/PR (401-000.0)
Em 31 de outubro de I 989.

SEP n' 4629-9/89
Ref.: Processo n' 35366.11789/87
Int.: SRSP
.. Ass.: Alienação do imóvel abaixo referido.
1. Considerarido o parecer favorável da Comissão Executiva de Desmobilização do Património Imobiliário, instituída pela Portaria IAPASIPR/n' 89, de 28-4-87, exarado a
fls. 46 do presente.
2. Autorizo o Sr. Superintendente, a dar seqüência ao
processo de alienação dos imóveis abaixo identifica_dos, i~i
ciando trâmite do processo pela SPE para os necessários regtstros e controle~ nas condições constantes do despacho referido
no item de fls. 46, pelo valor nlínimo, básico, e ã vista, observando:
a) os preceitos do Decreto-Lei n~ 2.300/B6, com suas alterações subseqüentes;
b) o uso de edital-padrão aprovado com o Plano de Desmobilização - Portaria MPAS n~ 4.041/87, ouvida previamente a Procuradoria-Geral se necessária qualquer modificação do mesmo;
c) a constituição de Comissão Regional de_ Licitação, instituída especificamente para a presente a1ienação, dc:;la fazendo parte, obrigatoriamente, 1 (um) membro da Procuradoria- Regional;
d) a fixação do prazo máximo de 10 (dez) dias para a
primeira publicação do Aviso de Licitação;
e) a obrigatoriedade de comunicar à Presidência do lapas
a data, hora e local da abertura das propostas, forma a permitir
a indicação de um representante da Direção Geral para estar
presente ao ato como observador;
f) a remessa do Relatório da Licitação à SPEIDG para
submetê-lo à homologação do Presidente, devidamente instruído.
VALOil

EM
I Aven~44

Ipi:~:az:~o;a

(peq&do
1.0 nll'illl), esquina' CO!II
RUI. AJ:&Üjo (pa'1aclo 1.0 nO

J50t",' s~il:ro COn•ol&o;iç

,.
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"""'>

JJO.HI,71

....ll.:n2il27,9~
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to• • · 4ose ~l; oit2
canto• • vinte e ••·
1:• cn.z&d.oa I:IOYOS e
noveat:a... c.D~voa/

3. À SPE para prosscguír. -Antônio César Pinho Brasil, Presidente.
São Paulo, l'' de dezembro de 1989

lAPAS
A Cajai Comércio Pré-Fabricados Ltda.
A v. Ipiranga (pegado ao n"' I lO)
Esquina com a Rua Araújo
(Pegado ao n"' 350)
CEP- 01046- Capital, SP
421-009.3
N'' 103/89
Ref.: Concorrência n' 8/89 - Pt. n"' li. 789/87
1. Comunicamos a V. S• que no dia 21 de dezembro
de 1989, às 16 horas, no Viaduto Santa Ifigênia. 266 - 4"
andar- Sala 406, serão abertas as propostas recebidas para
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compra do imóvel localizado na Av, Ipirangã (pegado ao n"
110) esquina com a Rua Araúj9 _(pegado ao n~ 350), nesta
__
capital, de propriedade do instituto.
-- 2. A venda s~rá efetivada à vista no valor mínimo de
330.948,78 BTN.
Cordialmente, Sérgio Gomes, Coordenador Regional de
Administração do Património.

_o _ _

421.009.0- GABINETE DO SECRETÁRIO
REGIONAL, EM 8-1-90 .
Ref.: Proc. 35366/11789/87
lnt.: SRSP
Ass.: Alienação do terreno sito à Av. lpiranga
esq. com Rua Araújo.
l-Ciente.
2-~Conforme Ata de Encerramento (fls.90). não houve
licitantes para a Concorrência n"' 8/89, inclusive sem qualquer
manifestação do locatário, que havia sido notificado por carta
datada de 1'-12-89 (fls. 71).
.
,
3 -A empresa Gosch Imóveis ofereceu o seu imóvel
sit_uado à Av. Nossa Senhora de Fátima, n"' 342 em Cotia,
para permuta com o lapaS -em 2~5-89, informando posteriormente em 18-12-89, o imóvel pretendido.
4 - Pelos dados constantes no Pt n"' 35485!066!89 que
passa a acompanhar o presente, os valores dos imóveis são:
Imóvel do lapas
·
Rua Ipiranga esq. com Rua Araújo: 330.948,78 BTNSão Paulo
.
Imóvel da Gosch Imóveis
Av. Nossa Senhora de Fátima, 342: 398.108,07 BTNCotia.
_ 5. Estando a permuta prevista nos dispositivos legais
de alienação de imóveis e os- valores c!o~ i~óveis favoiáveis
ao lapas, solicitamos subme_teJ;" os procedimentos aqui relatados à consideração da Secretaria de Património e Engenharia,
para obter a autorização do Sr. Presidente do instituto.
6. Ressaltamos a existência de locatário que apesar de
notificado não manifestar interesse na aquisição do imóvel.
7. Outrossim, lembramos que conforme item 25 do Edital da Concorrência o~ 8/89, fica " ... a cargo do adquirente
eventuais providências que se façam necessárias' à sua desocu~
pação, regularização ... ".
8. Ao Sr. Superintendente Regional-421~000.0~ para
ciência e encaminhamento à Direção Geral.
421-000.0- GABlNETE DO SUPERINTENDENTE
REGIONAL, EM 11-I-90
I. Ciente.
2. Encaminhe-se, na forma proposta, à superior consideração do Sr. Secretário de Patrimónío e Engenharia 401,009.0.
----- E4T. - A Superintendência Regional concorda com a
permuta para que se instale no prédio permutado a Agência
da Previdência Social de Cotia.
801-003.62- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Em 1" de novembro de 1991.
Ref.: Processo n'' 35485.000066/89-SEP 0806-I/91
Int.: Gosch Empreendimentos Imobiliários
Ass.: Homologação de Permuta do imóvel que
menciona.
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L Trata o presente processo, da alienação, mediante
permuta, do imóvel de propriedade do instituto, situado à
Rua Araújo, área de 267,46m 2 , com fundos para a Avenida
Ipiranga, que se encontrava locado por prazo indeterminado,
à empresa Cajaí Comércio Pré-Fabricados Ltda., permutado
pelo imóvel situado ã Avenida Nossa Senhora de Fátima no:>
342 -Centro - Cotia - SP.
·
2. A permuta foi feita obser::vado o disposto no art.
15, item I, ãlínea c, do Decreto-Lei no:> 2.300, -~:Ie"2-r:n~.:g()~
3. A avaliação para o imóve!Ida Avenida Nossa Senhora
de Fátima, consta de fls. 11113 e 17118, corresponde a
398.108.07 BTN, ou NCz$6.806.374,00, referen-te -a fevereiro/90.
-4. De acordo com a escritura de fls. 17118, o imóvel
do instituto foi avaliado por 330.948,78 BTN, ou
Ncz$5.658.165,00, referente a fevereiro/90.
5. A autorização de permuta, foi dada às fls. 22, datada
de 16-1-90.
6. A síntese da escritura foi publicada no BSL n' 53,
de 13-11-90.
7. Assim sendo, propomos o encaminhamento do presente ao Sr. Coordenador-Geral de Engenharia e Património,
através do Sr. Chefe da Divisão para, se for o caso, homologar
a Escritura de Permuta de fls. 117/118.
__

801-003.62- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO
Em 14 de novembro de 1991.
1. De acordo.
2. Ao Sr. CoOrdenador-:.Geral dé. Engenharia e Patrimônio.
801-003.6 -COORDENAÇÃO-GERALDE
ENGENHARIA E PATRIMÓNIO
Em, 18 de novembro de 1991.
1. De acordo com o pronunciamento da Divi"scfo de Administração do Património, a fls. 120, do Processo em referência, homologo, .na forma do inciso I, do art. 58 do Regimento
Interno do INSS, a Escritura de Permuta de fls. 117118, datada
de 16-2-90, referente aos imóveis situados à Ruã Araújo, área
de 267,46m2 , com füildos pãra ã AVenida Ipiiã-nga- SP de
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propriedade do instituto, permutado pelo imóvel localizado
à Avenida NQ:iSa Senhora de Fátima n~ 342 -Centro Coiia-SP.
2. Publique-se e, em seguida, devolva-se à Superintendêricia eril São Paulo para as demais providências.
PROCURADOR QUER DEFENDER~PATRIMÓNIO DA
PREVIDf:NCIA E POLÍCIA FEDERAL A V ALIA TER.c RENO:
Suspeitando da troca pefo -INSS (Instituto Nacional de
Seguridade Social).de um terreno de 267m2 na avenida Ipiranga, quase esquina com a Consolação, por uni lote de 1.000m2
em Cotia, o Procurador da República Luiz Alberto David
Araújo ingressou na Justiça Federal com uma medida cautelar
para instauração de ação civil pública "em defesa do património da Previdência e eventual ressarcimento de danos".
Para o procurador Araújo, "há possível disparidade entre
os preços dos dois -irilóveis permutados, resultando em grave
prejuízo para o património püblico".
A permuta foi feita em janeiro de 1990. Segundo avaliação do Setor de Engenharia da Caixa Económica federal,
o terreno da _Ipiranz!'. vale lJS$163,5 mil ou Cr~989,5 Jl!ilhõ~s
(números atuallzados) e~ o de Cotia __:__que abriga um prédio
de dois pavimentos com 466 metros ·quadrados- US$196,7
mil ou Cr$1 ,2 bilhão. Ou seja, a Presidência está convencida
de que ainda levou vantagem no negócio. da levou vantagem
no negócio.
A Polícia Federal dá início, hoje, às intimações dos envolvidos na transação. A PF abriu inq uérit6 para investigar sup-osto crime na operação comercial, atendendo a- unia determinação do Procurador da República, Mário Bonsaglia. Os novos proprietários do terreno da Ipiranga- os irmãos Robson
e GUilherme Nuries _de Magalhães - serão chamados para
depor.
O Serviço de Criminalística da PF vãi pré parar a avaliaç_ão
dos imóveis. O arquiteto Israel Cajaí, que durant_e oito anos
ocUPou o imóvel da- Ipiranga, calcula que "o terreno vale
US$3 milhões, mais de vinte vezes o preço do prédio de Cctia". O INSS inform-a que abriU licitação em dezembro de
1989 para vender o terreno, "mas não apareceu interessado".
- F_allsto Macedo ..
Jornal da Tarde, 8-9-92.
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ram a diferença çntre este valor e o .total de seus salários
depois do dia 11 de novembro.
8-9-92
O Governador Vilson Kleinübing j~ afirmou à imprensa
Instituto Nacional do Seguro Social
que o 13 9 salário será pago antes do_ natal, mas não sabe
Núcleo Estadual de Comunicação Social
quando mandará pagar o salário do mês de dezembro. Além
disso, admitiu que o estado deverá tomar empréstimo ·para
INSS em São Paulo informa:
O INSS esclarece que a permuta em questão refere-se cçmseguir os recursos destinados ao 13~ salário, já que não
tem reserva para esta finalidade.
ao terreno localizado na A v. Ipiranga, esquina com Rua AraúO atraso no pagamento do funcionalismo de.scu_mpre a
jo, com o imóVel situado na .Av. N0$53 Senhora de Fátima.
n\'> 342, Cqtia, ónde está instalada a Agência da Previdência --decisão do, Tribunal de Justiça, que, em respeito ao que determina a constituição estadual, decidiu que os salários dos servisocial.
dores têm que ser pagos até o último dia útil de cada mês.
Analisando os -processos de alienação e oferecimento de
Além da gravidade do descumprimento, em si, da decisão
permuta de n" 35366/1178W87 e 35485/000066[89; podemos
judicial e da constituição estadual, os reflexos dos desacertos
informar:
administrativos do governo catarinense já se fazem sentir eni
1. As duas avaliações dos imóveis em questão foram
todo o estado e, principalmente, em Florianópolis. A intranfeitas em setembro -de 89, pela Caixa Económica Federal,
qüilidade tomou conta dos servidores do estado e de .suas,
chegando-se, na ocasião, a ·um valor superior no imóvel de
famílias. Em tempos tão duros como os que enfrentamos atualCotia eiii relação ao terreno do INSS na AV:- Ipiranga;
meti.te, atrasos de pagamentos são penas hediondas para quem
2. Existe um processo de ação de despejo, n~
vive de salários. Crianças fícam sem aulas, em razão das parali89.0006737-0, de 23 de feve.rciro de 89, movido pelo INSS
sações de protesto que os professores muito_ justamente realicontra a Empresa "Cajaí Comércio Pré-Fabricados Ltda."
zam. E, o que é pior, o estado perde a cada dia mais a confiança
-que até hoje encontra-se instalada na Av. Ipiranga- tramidos cidadãos.
_
tando na 5~ Vara Federal de São Paulo e aguardando sentença
Para agravar a situação, o Presidente do Sindicato dos
do juiz. A refei'ida ação foi decorrente da falta de pagamento
de aluguéis na época que o instituto era proprietário dó ter- Trabalhadores no ServiÇo Público Estadual, Antônio Batistti,acusou o= _ex-Secretário da_ Fazenda, Marcondes de Mattos,
reno;
de riãó devolver ao Tesouro recursos proveníentes de aplica3. _ Na ocasião da permuta, ·o INSS já havia- colocado ções financeiras da receita. De acordo com o líder si"'dical 1
o terreno à venda, através de concorrência pútilica-;não haven- os balancetes apresentados pelo estado omitem essas aplicado interessados na aquisição, nem mesmo o próprio locatário;
ções e não dão conta da sobra de caixa de_ Cr$27 bilhões
4. Esses fatos permitiram a tramitação do processo com declarada em outubro.
análise dos órgãos técnicos e posterior aUtorização da permuta
Como se pode ver, parece que a questão não chega a
pela presidência do INSS. .
ser propriamente de falta de recursos, a menos que s_e demonsEm resumo, concluímos que a transação foi feita sob tre cabalmente o contrário, coisa que o Líder do Governo
responsabilidade e autorização dos setpre_$ COIJlpetentes do na Assembléia Legislativa do E$.tado, Deputado Antonio CeINSS, dentro dos procedimentos legais, e com objetivo de ron, não soube ou não póde fazer, êmresposta às denúncias
atender a uma solicitação de instalação de uma agência da do sindicalista, de acordo cçm a Imprensa de Florianópolis.
Previdência Social na cidade de Cotia e a transferência de
_ Além dessas informações sobre possível malversação de
um contrato de locação com uma empresa inadimplente com recursos do estado, há outros fatos que precisam ser consideos seus compromissos.
rados nessa questão do atraso do pagamento d_o_funcionalismo
Todavia, é -obrigação do INSS, através da_ superinten- estadual. Enquanto os servidores amargam a demora_no _recedência em São Paulo, apurar qualquer suspeita de irregula- bimento de seus salários, única fonte de sustento de suas
ridade, desde que hajam denúncias fundamentadas.
famílias na maioria dos casos, o Governador Vilson Kleinübing paga as empreiteiras contratad_as pelo estado com trinta
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedq a palavra dias de antecipação, como aconteceu em setembro, segundo
ao nobre Senador Nelson Wedekin.
os jornais de Florianópolis.
O Governo de Santa Catarina também teve outra preocuO SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senador_es, - pação nesse ePisódio: pagou integralmente e sem- ãtraso os
o Senado é a Casa do Congresso em que têrri assento os_ salários dos servidores estaduais deJoinville, onde houve serepresentantes dos Estados da Federação. Não é oUtra a razão- gundo turno nas eleições niuriicipais. A manobra parece ter
que me anima a ocupar tão privilegiada tribuna para tratar surtido efeito: o candidato Wittich Freitag, apoiado pelo Gode assunto que preferíria: rião trazer a este Plenário. Mas vernador, ganhou, embora por_ uma apertada diferença de
éfttendo ser este foro adequado para manifestar uma grave <)penas 1,5% dos votos.
preocupação, dando voz aos justos reclamos de cerca de 100
Sãó certamente muito estranhos os critérios administtãtiyos do Governador Kleinübing. Como se pode depreender
mil servidores públicos do Estado de Santa Catarina.
O Governo ilo Estado de Santa Catarina vem sendo negli- dos fatos apresentados, o funcionalismo público não faz parte
gente no cumprimento de suas obrigações para com o funcio- de suas preocupações, a não ser em vésperas de --eleições,
nalismo público. O.s salários de outubro foram pagos com
desde que, é claro, façam parte do colégio eleitoral, como
atrasti e, o que é pior, em duas parcelas. Deste modo, além restou demonstrado no episódio de odiosa discririlinação e_m
do prejuízo generalizado, causado a todos os servidores com que somente os servidores de Joinville receberam seus vencia demora no pagamento de seus vencini~mtos, 45% do total mentos em dia. Convém aguardar o fim do mês de novembro
para ver que tipo de tratamento o governador irá dispensar
de servidores do Estado - cerca de 40 mil funcionários que
têm ganhos superiores a um milhão de cruzeiros- só recebe_- a eles.
NOTÍCIAS
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Mas há outros proc-edimentos inaceitáveis- da Parte do
Governo de Santa Catarina. Enquanto ala-rdeia O equilíbrio
das contas do estado e o pagamento em dia dos compromissos
da dívida externa, o governador admite que não há previsão
de reservas para atender às necessidades do 13 9 salário dos
funcionários estaduais. Só pode haver algo de muito errado
aí: ou o governo não -sabe fazer previSões orçamentárias elementares, como a de sua folha de pagamentos, ou gastou
indevidamente os recursos previstOs -para essa finalidade.

Não se sabe ao certo se a demissão do Secretário de
Fazenda, Marcondes de Mattos, devolverá aos cofres públicos
os recursos investidos em aplicações financeiras ou- explicará
o sumiço-dos balancetes do estado, da sobra de caixa declarada
pelo governo em outubro, da ordem de Cr$97 bilhões. E
vale igualmente indagar por que as empreiteiras contratadas
pelo estado devem receber os pagamentos a que fa~m jus
com-antecedência de trinta dias. Estarão precisando dos resultados da aplicação financeira desses recurso~ pa"ta nãO quebrar? Estará o Governador Kleinübing preocUpado__em evitar
a falência das empresas qli.e contratou para prestar serviços
ao estado? Por quê?
Não gosto do que vejo, Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Senadores. As coisas vão muito mal na- administração do estado que
me elegeu para esta Casa. E preocupante a forma como o
funcionalismo estadual vem sendo tratado. E, certamente,
não se!-'"~.S:Q!A.~.ss.e. tipç de rfa~arnento que- a-máqUina do governo irá funcionar bem.
O Governador Kleinübing anuncia que um Plano de Cargos e Salários vem aí para corrigir o que ele chama de "distorções.,, beneficiando os menores salários em detrimento dos
maiores, segundo a Imprensa de Florianópo!is. Já se pode
antever a injustiça.-_RCduzir os mãiores salários para- pagar
mais aos que hoje ganham menos não pode ser senão demagogia. O nivelamento da remuneração dos trabalhadores por
baixo nunca produziu justiça social.
Resta imaginar o Clima de intranqüilidade em que vivem
hoje os servidores do estado, especialmente aqueles que. por
sua qualificação, lograram obt~r melhores salários. Ni!o é assim, com injustiças, qtie se faz urna política de pessoal desti~
nada a permitir que a administração do estado funcione bem.
O governador alega que a folha de pagarnet1tos do estado
atinge 83% da receita. mas diz que nem que a lei permitisse
demitiria funcionários ne-ste momento de recessão. Certamente ninguém, em sã consciência, desejaria q-ue algo assim fosse
feito. Mas é claro que ~ possível fechar a porta de entrada,
evitando nomeações, para que, com o tempo, as despesas
com pessoal se reduzam naturalmente.
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Também não é questionando a política salarial indepen~
dente entre os três poderes, Executivo, Legislativo e JudiciáriO; como fez pela imprensa, que se pode chegar a bom termo.
O Governador Kleinübing parece desconhecer os princípiOS
básicos da democracia ao queixar-se da independência administrativa entre os três poderes.
Em meio a tantos desacertos administrativos e tantas atitudes duvidosas, resta aos funcionários de Santa Catarina esperar por um milagre, o de que o bom-senso retorne ao governo
do estado, permitindo que os que nele trabalham possam
ter vida digna e sono tranqüilo.
Estas são, Sr. Presidente, Sr' e Srs. Senadores. algumas
das desagradáveis facetas da realidade atual de meu estado.
Trago-as a este nobre Plenário na expectativa de que a denúncia do que vem ocorrendo em Santa Catarina tenha o condão
de inibir as más práticas administrativas por parte do Governo
Kleinübing. Exponho-as para que todo o Brasil conheça os
fatos e não se iluda com a propaganda oficial.
É tempo de fazer cessar a demagogia. Discurso e prática
têm que ser unívocos. Ambos devem ter a necessária clareza
para que a população conheça seu governo de maneira inequí~
voca. A sociedade até aceita o sacrifício desde que seja para
construir dias melhores. O que ela não suporta mais é ser
enganada e ver a lei reduzida a nada pela vontade dos governantes.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- A Presidéncia convoca sessão extraordinária a realízar-se hoje. às 17h55min.
com a seguinte

ORDEM DO DIA
REQUERIMENTO N" 699, DE 1992
Votação, em turno único~ do Requerimento n•' 699, de
1992. de autoria do Senador Mauricio Corrêa. solicitando.
nos termos regimentais. a tra_ns-ci-lção. nos Anais do_Senado
Federal, do artigo intitulado "Outros Tempos Sem o Al·5 ...
de autoria do Professor José Carlos Brandi Aleixo. puhlicado
no Correio Braziliense. edição de 16 dt'i. setemhro de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Nada mais havendo
a tratar. declaro encerrada a sess~lo.
rLt•1·awa-sc a St'ssâv às 17/roras 52 minuros.J

Ata da 264a Sessão, em 1° de dezembro de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidéncia da Sr. Aurea Mella
ÀS 17 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS URS. SENADORES:

Alfredo campos - Almir Gabriel - Álvaro Pacheco '-'
Amazonino Mendes - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Heras - carJos De'carn - Cid Saboia de

carvalho - Darcy Ribeiro- Eduardo Suplicy - Elcio Álvares
- Epitácio Cafeteira - Esperidiao Amin -Eva Blay -Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho Gerson Camara - Guilherme Palmeira- Henrique Almeida
-Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior- Joao calmou- Joao Rocha- Jonas Pi-
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nlleiro - Josaphat Marinho- José Fogaça -José Paulo Bisai- José Richa- Jtínia Marise - Jutaby Magalhaes- Juvencio Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes
Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel
- Mário COvas - Mauro Ben~des - Meira Filho - Moisés
Abrao- Nabo r Júnior -Nelson carneiro- Nelson Wedekin
- Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid
Saldanha Derzi - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Vallllir
campelo.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - A lista de presença acusa o comparecimento de 59 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamOs :óoSSõS Uabalhos.
O Sr. 1'-' Secretário procederá à leitura do E~pediente.
É lido o seguinte:EXPEDIENTE

OFÍCIO
DO SR. 1• SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autó_grafo do
seguinte projeto:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 106, DE 1992
(N• 813/88, na Casa de origem)
Dispõe sobre a reduçãn de ~missão de poluentes
por veículos automotores e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Como parte integrante da Política Nacional de
Meio Ambiente, os fabricantes de motores e veículos automotores e os fabricantes de combustíveis ficam obrigados a tomar
as providências necessárias para reduzir os níveis de emissão
de monóxido de carbono, óxidos de nitrogêriio, hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, fuligem, material particuladó e .outros
compostos poluentes nos veículos comercializados no Pals,
enquadrando-se aos limites fixados_ J;J.e.sta~ L~i e respeitando,
ainda, os prezes nela estabelecidos.
Art. 2~ São _os seguintes os limites e prazos a que se
refere o artigo anterior:
I --para os veículos leves fabricados a partir de 1~ de
janeiro de 1992, oS-limites para os níveis de emissão de gases
de escapamento são:
a) 12,0 g/km de monóxido de carbono (CO);
b) 1,2 g!km de hidrocarbonetos (HC);
c) 1,4 g/km de óxidos de nitrogénio (NOx);
d) 0,15 g/kn'l de aldeídos (CHO);
e) 0,05 g/km de partículas, nos casos de veículos do ciclo
Diesel;
f) 2,5% (dois e meio por cento) de monóxido de carbono
(CO) em marcha lenta;
II - para os _veículos levçs fabrl_cados a partir de 1o de
janeiro de 1997, os limites para níveis de emissão de gases
de escapamento são:
a) 2,0 g/km de monóxido de carbono (CO);
b) 0,3 g/km de hidrocarbonetos (HC);
c) 0,6 g/km de óxidos de nitrogênio (NOx);
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d) 0,03 g/km de aldeídos (CHO);
.e) 0,05 g/km de partículas, nos casos de veículos do ciclo

Diesel;
I) 0,5% (meio por cento) de monóxido de carbono (ÇO)
em marcha lenta;
III- para os veículos pesados, com motor do ciclo diesel,
fabricados a partir de }9 de janeiro de 1993, os limites para
os níveis de emissão de gases de escapamento, aplicáveis aos
modelos responsáveis por pelo menos 80% (oit.e,nta por cento)
da produção total do fabricante destinada ao mercado interno,
são:
a) 11.2 g/kWh de monóxido de carbono (CO);
b) 2,45 g!kWh de hidrocarbonetos (HC);
c) !4,4 g/kWh de óxidos de nitrogênio (NOx);
d) o co_eficiente K (parâmetro que relaciOna a quantidade
de _fuligem emitida com a quantidade de ar necessária para
a CO_!llbustão), nã~ poderá ser superior a 2,5 até a implantação
-dos limites de emissão_ de partículas;
IV - os veículos pesados do ciclo Otto atenderão aos
níveis de emissão de_ gases de escapamento de acordo com
-limites e cronogramas a serem defiriidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA.
§ 19 Todos os veículos leves fabricados a partir de 1~
de janeirO de 1992 são obrigados a apresentar emissão nula
dos gases do cárter e não podem ter níveis de emissão evaporativa superior a 6,0 g/teste.
_ § 2~ Ressalvados critérios técnicos do Instituto BrasileirO do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
- IBAMA, é obrigatória a utilização de lacres nos dispositivOS
reguláveis do sistema de alime_nta_ç;\i.o de combustível.
§ 3? Todos os veículos pesados não turbinados são obrigados a apresentar emissão nula dos gases do cártar? devendo
os demais veJculos pesados atender às disposições em vigor
do Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA, que
regulam essa matéria.
§ 4' 80% (oitenta por cento) da totalidade de veículos
pesados do ciclo Diesel comercializados pelos fabricantes nacionais terão oS níveis máximos de emissão de gases de escapamento reduzido, em duas _etapas, conforme os limites e crono:.
gramas e_specificados abaixo:
I - a partir de I' de janeiro de 1996:
a) 4,9 g/kWh de monóxido de carbono (CO);
b) 1,23 g/kWh de hidrocarbonetos (HC);
c) 9,0g!kWh de óxidos de nitrogénio (NOx);
.d) 0,7 g!kWh de partículas para motores com até 85kW
de potência;
e) 0,4 g/kWh de partículas para motores com mais de
85kW de potência;
II- a partir de 1~ de janeiro de _ 2000:
a) 4 ,O g/kWh de monóxido de carbono ( CO);
b) 1,1 g/kWh de hidrocarbonetos (HC);
c) 7 ,O g/kWJi de óxidos de nitrogénio (NOx);
d) 0,15 g/kWh de partículas (a ser confirmado pelo Conselho Nacional dO Meio Ambiente- CONAMA até o final
de 1994, em função de sua viabilidade técnica).
.
§ s~ Para os ónibus urbanos, as etapas estabelecidas
no parágrafo anterior são ant~cipadas em dois anos-, nãO- se
aplicando, entretanto, os limites estabelecidos nas alíneas d
e e do inciso I do parágrafo anteriõf deste artigo:
§ 6' A partir de 1'' de janeiro de 2002, a totalidade
de veículos pesados do ciclo Diesel comercializados no Brasil
atenderá aos mesmos limites de emissão de gases de escapamento definidos no inciso II do § 4!' deste artigo.
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§ 7" Para os veículos leves do ciclo Otto fabricados a
partir de 1" de janeiro de 1992, quando não derivados de
automóveis c classificados cofio utilitários. camionetas de uso
misto ou veículos de carga, são os seguintes os limites de
emissão de gases de escapamento, a vigorar a partir de 31
de dezemhro de I 996:
··
a) 24.0 g/km de monóxido de carbono (CO);
b) 2.1 glkm de hidrocarhonetos (HC);
c) 2.0 glkm de óxidos de nitrogênio (NOx);
d) 0.15 g/km de aldeídos (CHO);
e) 3.0\f (três por cento) de monóxido de carbono (CO)
em marcha lenta.
§ 8'' Os veículos leves do ciclo Diesel fãbricados a partir
de 1~ de janeiro de 1992, quando não derivados de automóveis
e classificados como utilitários. camionetas de uso misto ou
veículos de carga, poderão, dependendo de características técnicas do motor, definidas pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -lBAMA
atender aos limites e eXigências estabelecidos para os veículos
pesados.
§ 9'·' As complemenraçóes e alterações deste artigo serão estabelecidas P:elo Conselho Nacional do Meio Ambiente
-CONAMA.
.
Art. 3•' Os órgãos competentes para estabelecer procedimentos de
ensaio, medição, certificação, licenciamento e avaliação dos
níveis de emissão dos veículos, bem como todas as medidas
complementares relativas ao controle de poluentes por veículos automotores, são o Cons~lho Nacional do Meio Ambiente
- CONAMA e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos ReCursos Naturais Renováveís- IBAMA, em consonância com o Prograina Nacional de Cont~ole de Poluição
por Veículos Automot()res- PROCONVE, respeitado o sistema metrológico em vigor ri"O pafs.
·
Art. 49 Os veículos importados ficam obrigados a atender aos mesmos limites de emissão e demais exigências estabelecidas na totalidade de suas vendas no mercado nacional.
Art. 59 . Somente podem ser comercializados os modelos
de veículos automotores que possuam a LCVM - Licença
para uso da Configuração de Veículos ou Motor, emitida pelo
Ibama.
Art. 6-:> Os veíCulos e motores novos ou usados que so·
frerem alterações ou conversão ficam obrigados a atender
aos mesmos limites e eXigências previstos nesta lei_, cabendo
à entidade .executora das modificações e ao proprietário do
veículo a responsabilidade pelo atendimento às exigências ambientais em vigor.
Art. 79 Os órgãos responsáveis pela pouuca energética,
especificação, produção, distr~~~ição e controle de qualidade
de combustíveis, são obrigadOs a fornecer combustíveis comerciais. a partir da data de implantat;;~9 dos limites fixados por
esta lei, e de referência pãr3 testes de homologação, certifi·
cação e desenvolvimento, com antecedência mínima de trinta
e seis meses do início de sua comercialização.
Parágrafo único. Para o cumprimento desta lei, os órgãos responsáveis pela importação de combustíveis deverão
permitir aos fabricantes de veículos e motores a importação
de até 50.0QQ1itros/ano 4e óleo diesel.de referência, para
ensaios de emissão a·dequada para cada etapa, conforme as
especificações constantes no Anexo desta lei.
Art. 89 Os combustíveis e aditivos comercializados em
território nacional ficam obrigado~ a ter regiStro no Instituto
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Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -IBAMA.
Art. 9" Fica fixado em 22% (vinte e dois por cento)
o p_ercentual obrigatório de adição de álcool etflico anidr9_
combustível à gasolina em todo o território nacionaL
Parágrafo único. Poderá haver uma variação de. nq_ má:ximó 1% (um por cento), para· mais ou menos, no percentual
estipulado no caput deste artigo.
Art. 10. As especificações para a fabricação, comercialização e distribuição de novos combustíveis e sua formulação
final, bem como novos usos de combustíveis não autorizados
até a publicação desta lei, deverão ser autorizados através
de processo de licenciamento ambiental e registro junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA. com prazo de trinta e seis meses
de antecedência da implantação, respeitado o cronograma
de limites de emissão estabelecidos nesta lei.
Art. 11. O uso de combustíveis automotivos classifi·
cados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA como de baixo potencial
poluidor, será incentivado e priorizado, especialmente nas
regiões metropolitanas.
Art. 12. Os governos estaduais e municipais ficam autorizados a estabelecer, através de planos específicos, normas
e medidas adicionais de controle de poluição do ar para os
veículos automotores em circulação, em consonância com as
exigências do Proconve e suas medidas complementares.
Parágrafo único. Os planos mencionados no caput deste
artigo serão fundamentados em ações gra"dativamente mais
restritivas, fixando orientação ao usuário quanto as normas
e procedimentos para manutenção dos veículos e estabeleceõdo processos e procedimentos de inspeção periódica e de
fiscalização das emissões dos veículos em circulação.
Art. 13. As redes de assistência técnica vinculadas aos
fabric:..ntes de motores, veículos automotores e sistemas de
alimentação, ignição e controle de emissões para veículos são
obrigadas, dentro do prazo de dezoito meses a partir da publicação desta lei, a dispor, em caráter permanente, de equipamentos e pessoal habilitado, conforme as recomendações dos
órgãos ambientais responsáveis, para a realização de serviços
de diagnóstico, regulagem de motores e sistema de controle
das emissões, em consonância com os objetivos do Proconve
e suas medidas complementares.
§ 19 Os fabricantes de veículos automotores ficam obrigados a divulgar aos concessionários e distribuidores as especificaç6es e informações técnicas necessárias ao diagnóstico e
regil.lagem do motor, seus componentes principais e sistemas
de controle de emissão de poluentes.
§ 2" Os fabricantes de veículos automotores ficam obrigados a divulgar aos consumidores as especificações de uso,
segurança e manutenção dos veículos em circulação.
Art. 14. Em função das características locais de tráfego
e poluição do ar, os órgãos·ambientais de trânsito e de transporte planejarão e implantarão medidas para redução de circulação de veículos, reorientação do tráfego e revisão do sistema
de transportes, com o objetivo de reduzir a emissão global
dos poluentes.
Parágrafo único. Os planos e medidas a que se refere
o caput deste artigo incentivarão o uso do transporte coletivo,
especialmente as modalidades de baixo potencial poluidor.
Art. 15. Os órgãos ambientais governamentais, em nível federal, estadual e municipal, a partir da publicação desta
lei, monitorarão a qualidade do ar atmosférico e fixarão di!e·
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trizes e programas para o seu controle, especialmente em
centros urbanos com população acima de quinhentos mil habi-

tantes e nas áreas periféricas sob influência direta dessas regiões.
Parágrafo únicO. As medições periódicas serão efetuadas em pontos determinados e estrategicamente situados, de

Art. 17.
cação.

de poluição atmosférica-presentes.

Art. 18.

, DE

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em cOntfárió:

DE

DE 199

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES
ÓLEO DIESEL DE REFEReNCIA PARA ENSAIOS DE CONSUMO E EMISSÕES
CARACTERÍSTICAS

Enxofre total

UNIDADES

'

massa

DJSfONÍ,L A 'ARTif

JmTODOS
an/97

160-190
190-220
245-280
230-360
mAx 390

min 245
320-340
m6.x 370

min 245
320-340
mAx 370

MB-45

0.2-0.5

mAx-0.3

íííãx 0,05

MB-106

Ponto de fulgor

•c

min 55

min 55

min 55

MB-48

Viscosidade a
37,8•c

cst

2.5-3.5

2.5-3.5

2.5-3.5

MB-293

mAx 0.02

máx 0.01

máx 0.01

MB-47

48-54

48-54

48-54

ASTM D-976

'v

15-25

15-25

15-25

ASTM D-3238

•c

máx 5

ml.x5

máx 5

EN 116 ou
IP 309

Cinzas

' massa

ndice de
Cetano
Carbono Aro-

ml.tico

C.F.P.P.
Densidade a
20/4•C Relativa

0.835-0.845

Corroaividade ao
Cobre 3H a 50•c

m&x

Resíduo de Carbono doa 10\ finais de dest.
Agua e sedimentos
Cor ASTM
Aspecto

\ massa
' v

2

0.835-0.845
máx

1

0.835-0.845

MB-104

max

MB-287

1

m&x 0.25

máx 0.20

m&x 0.20

MB-290

m&x 0.05

máx 0.05

máx 0.05

MB-38

máx

m&x

m6.x

MB-351

3

·l1mpido
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Art. 16. A omissão de implementação, cumprimento
e fiscalização do disposto nesta lei configurará ilícito adminis-=
trativo e penal da autoridade responsável, gerando responsabilidade 9vil co~~espondente.

modo a possibilitar a correta caracterização das condições

ANEXO DA LEI NO
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃODA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO III
Da Organização do Estado
••••• h

. . . . . . -• • • • • • ' • •

~.....

.--.~~-;.-• • • • • • • • • • • •

' ..........

-:.-~ • • • •-. . .-.

--·"···· •••••

••••••

CAPÍTULO II
Da União

.'.... ;:;;~. 2i''• ~- ~~;;;p~té~~i~~~;; ~-~ 'd~"ü ~i·ãg.~d~; &t·~;;:·
do Distrito Federal e dos Municípios:
r, o • n ' • ,-, • • • •, • •• • • o •, • • o o •• , ; • o• • •••w•• ,,..._., ,-,., • -~~- ,;. ••• • ,·.;..,,,,o'"'" ••• •• • •

VI -proteger o meio ambiente e combater a população
em qualquer de suas formas;
• • • ' • • • •• • •• • • •• •• • • • • • • u-.;;-, .-;;.,-,_,_, , - , , ; ; • ; , • ,,-, • •

~. ,·, ,-, •

• •

'••~• ;~, .__.;_

CAPÍTULO VI
Do Meio Ambiente

Art. 225.

Todos têm direitos ao meio ambiente ecologi-

çamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essenci;..J
à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e

à coletividadc o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações.
~--· ••• ·--~~~~ ................~ •••••••• .-••••••••• ~ •••••• ! ••• - ..... --~ ••••••••••

Para assegurar a ef~tividaae desse direito, incumbe
ao Poder Público:
§ 1\'

···········•*-•····~~---~·····~··--.~--~·-····.,;__.;.~..-..-.:..~---~·····

V- controlar a produção, a comercialização e o emprego

de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para
a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;
....... ...... -· .............. ............................... .......
~~

-~~. -~

..

-

-

LEI N'' 6.938, DE3!-DE-AGOSTO DT198f
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente,
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá
outras providências.
O Presidente da República
·,Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneio·
no a seguinte Lei:
_
Art. 1" Esta lei, com fundamento no ar~. 89 , item XVIl,
alínea c, h e i, da Constituição Federal, estabelece a Política
Nacional do Meio AmbiCOte, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Am~
biente, cria: o Conselho Nacional do Meio Ambiente e institui
o_ cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de
Defesa Ambiental. Art. 2~' A Política Nacional do Meio Arrlbiente tem por·
objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade
ambiental propícia à vida, visando assegurar. no País~?~i~
ções ao desenvolvimento sócio-econõmíco, ioS-ifltt!fe~(;!:S da
segurança nacional c à piOteção da dignidade da vida humana,
atendidos os seguintes princípios:
.
I - ação governamental na manutenção do equilibrio
ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimô-
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nio público a ser necessariamente assegurado e protegido,
tendo em vista o uso coletivo;
I I - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água
e do ar;
III- planejamento e fiscalização do uso dos _ recursos
ambientais;
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de
áreas representativas;
V- contrai~ e_ zonearnento das atividades potencial ou
efetivamente poluidoras;
VI- incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias
orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;
VII- acompanhamento do estado da qualidade ambien-

iãi;

VUI- recuperação das áreas degradadas;
IX- proteção de áreas ameaçadas de degradação~
X- educação ambiental a todos os níveis de ensino,

in~

clusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la
para participação ativa na defesa do meio ambiente.
Art. 3~ Para os fins previstos nesta lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, in~
fluências, e interações de ordem física, química e biológica,
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
II- degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;
III-poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:
_a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da
população;
b) criem condições adversas às atividades sociaís e económicas;
.c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio
ambiente;
e) lancem maté~ias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
IV- poluidor, a pessoa fisica ou jurídica, de direito pú~
blico ou privado, responsável, direta ou indiretamente. por
ativídade causadora de degradação ambiental;
V- recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o niar territorial,
o solo. o suboolo e os elementos da biosfera.
Dos Objelivos da Política Nacional
do Meio Ambiente

Art.

4~

A Política Nacional do Meio Ambiente visará:

I - à compatibilização do desenvolvimento económicosocial com a preservação da qualidade do meio ambiente e

do equihbrio ecológico;
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;
III .,...._ao estabelecimento de critérios e padrões da quali·
dade ambiental e de normas relativas ao uso- e manejo de
recursos ambientais;
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias
nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambien~
tais;
V- à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à forma-
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ção-de urna consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; VI - à preservação e-restauração dos recursos ambientais
com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico
propício à vida;
VII- à imposição, ao poluidor e ao predador. da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos -causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recurs_os ambientais

com fins econômicos.
___ -:-:... Art. 59 As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão fomiuladas em normas e planos, destinados a
orientar a ação dos Govemos_da União, ·dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que
se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios
estabelecidos no art. 2<? desta Lei.
Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou
privadas serão execidas em consonância com as diretrizes da
Política Nacional do Meio Ambiente.
Do Sistema Nacional do Meio Ambiente

Art. 6<;' Os.ó_rgãos e entidades da União, dos Estados,
do DistritO Federal, dos Territórios e doS MllOjCípios, bem
como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteÇão·e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente- SISNAMA,
assim estruturado:
I - Órgão Superior: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONA.MA, com a função de assistir o Pres~dente
da República na formulação çle diretri_z_es_da
Política Nacional do Meio Ambiente;
II - Órgão Central: a· Secretaria Especia( do Meio Ambiente- SEMA, do
Ministério âo Interior, à qual cabe promover, disciplinar e
avaliar a implementação da Política Nacional do Meio_Am~
biente;
III -Órgãos Setoriais: os órgãos ou ·entidacies integrantes
da administração pública federal, dircta ou indireta, bem como
as fundações instituídas pelo Poder Público, cujas afíVidades
estejam, total ou parcialmente, associadas às de preservação
da qualidade ambiental ou de disciplinamento do uso de recursos ambientais;
-IV -Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades e_stadua_is
responsáveis pela execução de programas e projetaS-e de controle e fiscalização das atividades suscetíveis de degradarem
a qualidade ambiental;
V - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais
responsáveis pelo controle e fiscilização dessas atividades,
nas suas respectivas áreas de jurisdição.
§ 1<? Os Estados, na esfera de suas competências e nas
áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o mejo ambiente,
observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA.
§ 2~ Os Municípios, observadas as normas e os padrões
federais e estaduais, também poderão elabo_rar_ as normas
mencionadas no parágrafo anterior.
§ 3<? Os órgãos -central, setoriais, seccionaiS e-locais
mencionados neste artigo deverão fornecer os resultado_s das
análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados
por pessoa legitimamente interessada.
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§ 49 De acordo com a legislação em vigor, é o Poder
Executivo autorizado a criar uma Fundação de apoio técriico
e científico às atividades da Sema.

Do Conselho Nacional do Meio

Ambien_~e

Art. 7<? É criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama, cuja composição, organização, competência e funcionamento serão estabelecidos, em regulamento,
pelo Poder Executivo.
ParágrafoúníCo. Integrarão, também, _o CONAHA:
a) representantes dos Governos dos Estdos, indicados
de acordo com o estabelecido em regulamento, podendo ser
adotado um critério de delegação por regiões, com indicação
alternativa do_ representante comum, garantida sempre a participação de um represenante dos Estados em cujo território
haja ái-ea crítica de poluição, assim conSiderada por decreto
federal;
- b} Presidente das Confederações Nacionais da Indústria~
da Agricultura e do Comércio, bem como das ConfederaÇões
Nacionais dos Trabalhadores _na Indústria, na Agriclutura e
no Comércio~
c) Presidentes da Associação Brasileira de Engenharia
Sanitária e da fundação Brasileira para a Conservação da
Natureza;
d) dois representantes de Associações legalmente constituídas para a defesa dos recursos naturais e de combate à
poluição. a serem nomeados pelo Presidente da Repúlica.
Art. 8<? lncluir-se-ão entre as competências do CONAMA:
I - estabelecer, mediante proposta da SEMA; normas
e critérios para ó licenciamento de atividades efetiva ou poten ..
cialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pela SEMA;
II-determinar, quando julgar necessário, a r~alização
de estudos das alternativas e das possíveis _conseqüência·s am.
bientais de projetes públicos ou privados, requisitando aos
órgãos federais, estaduais e municipais, bem como a_ entidades
privadas, as informações indispensáveis ao exame da matéria;
III- decidir, comó última instância administrativa em
grau de recurso, mediante depósito préviO, sobre as multas
e outras penalidades impostas pela SEMA;
IV - homologar acordos visan9o à transform~ção de pe:nalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de
interesse para a proteção ambiental; (Vetado);
V - determinar mediante apresentação da SEMA, a per~
_d~ ou restrição de bene_fíçios fiscais conced_idos _pe\C) Pod~r
Público, em caráter geral ou condiciOnal, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
VI- estabelecer, privativamente; normas e padrõés ltacionais de controle da poluição por veículos automotores,
aeronaves e embarcações, mediante audiência dos Ministérios
competentes;
VII- estabelecer normas, critérios e padrões relativos
ao controle e à manutenção da qualidade âo meio ambiente
com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos.
Dos Instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente

Art. 9~ São Instrumentos da Política Nacional do Mejq
Ambiente:
.
I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;
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I I - o zonc:amento amhiental~
III -a avahaçao de .impm:t...>!.' ambientais~
IV- o licenciamento t! __ a revisão de atividades efetiva
________ _
ou potencialmente poluidoms:
V- os incentivos -à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção_d-e tecnologia. voltados para
a melhoria da qualidde ambiental;
VI - a criação de reservas e estações ecológicas. áreas
de proteção ambiental e as de relevante interesse_- ecológico,
pelo Poder Público Federal, Estadual e Municipal;
VII - o sistema nacional de info"i'ma_Çõcs sobre o meio
ambiente:
VIII- o Cadastro_ TécniCO FeOeral de Atividades e I_nstrumentos de Defesa Ambiental;
IX -as penalidades disciplinares ou compensatórias ~Õ
não cumprimento das medidas necessárias à pres_ervação ou
correção da degradação ambientaL
Art. -IO_ A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizt;tdora.s de _recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes. sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental. dependerão de prévio licenciamento
por órgão estadual cç_>mpetente. integrante dos SISNAMA,
sem prejuízo de outras licenças exigíveis.
__
§ t~· Os pedidos de licencialllento, s_ua_ renovação e_ a
respectiva concess3o serão publícádos no jornal ofici~l dq E?tado, bem como em um periódico regional ou local de grande
------- --circulação:
§ 2"' Nos casos e prazos previstos em resolução do CO-_
NAMA, o licenciamento de que trata este_ artigo dependerá
de homologação da SEMA.
.. .
. . . • ... . ,
§ 39 O órgão estadual do meío ambiente e a SEMA,
esta em caráter supletivo, poderão, se necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinar a redu-.
ção das atíVidades geradoras de poluição,para manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os resíduos sólidós dentro
das condições e limites estipulados no licenciamento concedido.
.
§ 4"' Caberá exclusivamente ao Poder Executivo Federal, ouvidos os Governos Estadual e Municipal intc!ressridos,
o licenciamento previsto no caput deste artigo, quando relativo
a pólos petroquímicos e cloroquímicos, bem como a instalações nucleares e outras definidas em lei.
Art. 11. Compete à SEMA porpor ao CONAMA ·nor~
mas e padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento preVisto no artigC? _anterior. além das _
que forem oriundas do próprio CONAMA.
§ 19 A fiscalização e o controle da aplicação de critérios.
normas e padrões de qualidade ambiental serão exercidos
pela SEMA, em caráter supletivo da atuação do órgão estadual
e municipal competentes.
§ 2"' Inclui-se na competência da fiscalização e controle
a análise deprojetosde entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos-ambientais,
afetados por processos de exploração predatórios ou polui- _
dores.
Art. 12. As entidades e órgãos de finandamento e jncentivos governamentais condicionarão a aprOvação de pfóje:-tos habilitados a esses benefícios ao liCenciamento, na forma
desta lei, e ao cumprimento das nOimas, dos critérios e dos.
padrões expedidos pelo CONAMA..
.
Parágrafo único As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer constar dos projetes a realização

de obras e aquisição de equipamentos destinados ao controle
de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do meio
ambiente.
ArL 13. O Poder Exec_utivo incentivará as atividades
voltadas ao meio ambiente, visando:
I - ao desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental;
I I - à fabricação de equipamentos anil poluidOres;
_
III- a outras iniciativas que propiciem a raciOnalização
do uso de recursos ambientais.
_ Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do
poder Público, destinados a_o incent_ivo d~s pesquisas científicas e tecnológicas, considerarão, ent_re ij.S ~!J-~s_metas p~iorit~~
rias. o apoio- aos projetes que vís_em ~adquirir e desenvolver
conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecoló-_
gica.
Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela
legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento
das medidas necessárias à preservação ou correção dos incove- _
nientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:
I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN,
agrayacla em casos de reincidência específíca, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União s~_já
tiver sido aplicada pelo Estado, Distrit9 Fed~era_l,_Territórios
ou pelos Municípios.
II- à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiSCais
concedidos pelo Poder Público;
III- à- perda ou suspensão de participação em lin!tas
de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;
--IV -à suspensão de sua atividade.
§ 1\' Sem-obstar a aplicação das penalidades previstas
neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da
existê-ncia de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados
ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Minístério Público da União e dos Estados terá legitimidade
para-pi-opOr·ação de responsabilidade civil e criminal, por
danos causados ao meio ambiente. ' - --_§_ 29 No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, Caberá ao Secretário do meio Ambiente a aplicação
·
das penalidades pecuniárias previstas neste artigo~
§_ 3~'-~--NOS casos previstos nós incisos II e III deste artigo,
o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo
resolução do CONAMA.
··-§ ~4~' -Nos casos de pÚluição provocada p~lo derramamento óll lançamento de detritos ou óleo em águas brasileiras,
por embarcações e terminais marítimos oú fluviais, prevalecerá o disposto na: Lei n"' 5.357, -de 17 de novembro de
1967.
Art. 15. É da cq_Õtpetência exclusiva do Presidente da
RepúbliCa 3 suspensão prevista no inciso TV do artigo anterior
por prazo suo"erlór a 30 (trinta) dias.
§ 1~> O Ministro de Estado do lnteríor, mediante proposta dQ Sec;;retário do Meio Ambiente e/ou por provocação
dos go_yernos lo..Jdtis, poderá suspender as atividades referidas
neste artigo por prazo não excedente a 30 (trinta) dias.
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Da decisão proferida com base no parágrafo ante-

rior caberá recurso, com efeito suspenSivo, no p-razo de 5
(cinco) dias, para o Presidente da República.
Art. 16. US-Dovern-adores dos Estados, do Distrito Federal e dos TerritóriOS poderão a dotar medidas de emergénciar
visando a reduzir, nos limites necessários, ou-parãJísar, pelo
prazo máximo de 15 (quíilze) dias, as atividades poluidoras.
Parágrafo úriico.. . Da _decisão prOferida com base neste
artigo, caberá recursos, sem efeito ~uspensivo, no prazo de
5 (cin-co) dias, ao Ministro do InteriOr.
Art. 17. É instituído, sob a administração da SEMA,
o Cadastro Técníeo Federal de Atividades e Instrumentos
de Defesa Ambiental, para registro-obrigatório de pessoas
físicas Ou jurídicas que se dediquem à consultaria técnica sobre
problemas ecológicos_ ou ambientais e à indústria ou comércio
de equipamentos~ aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atiVidades efetiva ou po~encialmente poluidoras._
Art. 18. São transformadas em reservas ou estações
ecológicas, sob a responsabilidade da SEMA, as florestas e
as demais formas de vegetação natural de preservação permanente, relacionadas no art. 29 da Lei n~ 4.771, de 15 de sf::teinbro de 1965 - Código Florestal, e os pousas das aves de
arribação protegidas por convênios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com outras nações.
·
Parágrafo único As pessoas físicas ou jurídicas que, de
qualquer modo, degradarem reservas ou estações ecológicas,
bem como outras áreas declaradas como de relevante interesse
ecológico, estão sujeitas às penã.lidades_ previstas no art. 14
desta lei.
Art. 19. (Vetado.)
Art. 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasilia, 31 de agosto de 1981; 160' da Independência
e 93• da República. -JOÃO FIGUEIREDO - Mário David
Andrezza.
(À Comissão de-Assuntos Sociais.)
O SR- PRESIDENTE (Aureo Mello) - O Expediente
vai à publicação. Sobre a mesa, requerinfento que será lido
·
pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 864, DE 1992
Nos termos do art. 336, alínea c, do Regimento Interno,
requeremos a urgência para o Projeto de Lei da Câmara 09
91, de 1992 (n' 3.203/92, na Casa de origem).
Sala das Sessões. 1~ de dezembro de_ 1992. __- Seguem
assinaturas.

Vo

fi<».:..___ +wt ""~

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Es~te requerimento será votado após a Ordem do Dia, na forma do__att.
340, item II, do Regimento Interno.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n<>699,
de autoria do 'Senador Maurício-Corrêa, solicitando,
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nos termos regimentais, a- transcrição, nós Anais do
Senado Federal, do artigo intitulado "Outros Tempos
sem o AI-5", de autoria do Professor José Carlos Brandi Aleixo, publicado no Correio Braziliense, edição de
16 de setembro de 1992.
Em votação.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
·
É a seguinte a matéria cuja transci'ição é solicitada:
OUTROS TEMPOS, SEM O AI-5
José Carlos Aleixo
Neste ano de 1992 o Brasil vive capítulo grave de sua
história. Uma entrevista publicada em hebdomário de grande
circulação ocasionou a abertura de momentosa comissão parlamentar de inquérito. Após a aprovação de seu relatório,
conceituados dirigentes de duas renomadas instítuiçõeS da soCiedade civil, a Associação Brasileira de Imprensa e a Ordem
dos Advogados do Brasil, entregaram o pedido de impeachment do chefe de Estado do Governo ao presidente da Câmara
dos Deputados. Este último aceitou e constituiu, para sua
análise, comissão especial; à sua frente encontra-se deputado
indicado pelo Governo sendo o relator membro da oposição.
Acatado parcialmente o recurso apresentado pelo Poder
Executivo, o Supremo Tribu!)al Fe<feral diJa,~ou o _prazq_ ~e
defesa mas não sustou o andamento do próprio processo.
Futuramente o Legislativo poderá melhor harmonizar regimentos e leis com a Magna Carta e até mesmo aprovar emendas constitucionais, eliminando assim eventuais _dúvídas. Todos esses fatos assim- como o virtuoso silêncio da
"Grande Muette" e dos que asseguram as ~anifestaçõe~ patf:
ficas, freqüentemente ruidosas, de outros, alertam-que o País,
a despeito de numerosas vicissitudes, experimenta as ditas
de um Estado de Direito.
____ _
Cumpre, porém, recordar que em passado recente este
não era o clima reinante, .o iilfausto Atõ-fnStítuciohal n9 5,
de 13 de dezembro de 1968, sem sequer limite de prazo de
vigência, atribuía ao presidente dil República, entre outros,
o'S poderes de: decretar o receSsO do CongreSsõ Nacion31,
das _Assembléias Legislativas e das Câmaras de Vereadores;
suspender os direitos políticos de quaisquer cidadãos pelo
prazo de dez anos; e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais. Ignoraram as garantias constitucionais ou
legais de vitalidade, inamovibilidade e estabilidade, assim como as de habeas corpus. Em clima de severa censura, sem
direito de defesa, numerosos brasileiros foram julgádos e punidos. Muitas vezes recaiu sobre o acusado o ônus de demonstrar
a própria inocência.
No dia 29 de agosto de 1969 agravou-se o estado de
s-aúde do Presidente da República que planejava publicar a
}9 de setembro a Emenda_Constitucional e em seguida levantar
o recesso do ·congresso. Conduziu-se, porém, o País para
rumos diferentes. Foram rom-pidos até mesmo os limites do
artigo }9 do Al-5:_ ''São- mantidas a Constituição de 24 de
janeiro de 1967 e as Constituições Estaduais com as modifi-cações constantes deste Ato Institucional". Três ministrOs
apropriaram-se de atribuições reservadas ex-clusivamente ao
Presidente da República e baixaram, entre outros, os AtóS
Institucionais õ_9 12, de 31 de agosto de 1969 e n9 16 de 14
de outubro do mesmo ano. O artigo 19 deste último-declarou
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a vacância do cargo de presidente da República. a despeito
de que seu titular ainda estivesse vivo. O artigo 2 9 declarou

vago o cargo de vice~Presidente da República, não obstante
sua conhecida probidade e seu correto relacionamento com
o primeiro"mandatário,e sem vigor o artigo 80 da Constituição.
de 1967, relativo à subseqüente linha sucessória (Presidente
da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado Federal
e Presidente do Supremo Tribunal Federal). muito embora
fossem eles cidadãos válidos e prestantes.
O Estado de Exceção só foi derrogado após longa, sofrida
~'crescente resistência a ele. Exemplo eloqüente neste sentido
ocorreu no Palácio das Laranjeiras, em 13 de dezembro de
1968, quando o_ vice-Presidente Pedro Aleixo se pronunciou
contrário ao AI-S antes mesmo de sua edição. Sabe-se da
relação estreita entre esta sua atitude e os Atos Institucionais
n"' '12 e n"' 16 que o Vitimaram. O sacrifício dele e de tantos
outros compatriotas foi da maior importância para O-regresso
do País à normalidade constitucional. Hoje cabe ao Congresso, upoder que se constitui nas mais puraS fontes da vontãde
do povo brasileiro .. , decidir a sorte do chefe de Estado e
eventualmente assegurar a posse do seu substituto legal. Sem
os atos institucionais, os tempos felizmente sa:o outros.
José Carlos Aleixo, PhD em Ciências Políticas pela Georgetown University,
é professor da Universidade de Brasllia.

O SR. PRESIDENTE (A ureo Mello) -Esgotada a maté- -'
ria Constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requ_eri_mento n~ 864, de
1992, de urgência, lido no Expediente,_ para o Projeto de
Lei da Câmara n' 91, de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecei'
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.. --·· ___ _
A matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia
da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (AureoMe_llo) -A presidênciª
comunica ao Plenário que deferiu o Recurso n"' 4, de 1992,
interposto no prazo regimental, no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei do Senado n' 328, de 1991,
de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que disciplina as eleições para a Câmara dos Deputados e Assembléias
. - _Legislativas.
_ ..
A matéria ficará sobre a Mesa durante cinco sessõe_s ordinárias, para recebimento de emendas, de acordo com o disposto no art. 235, II, c, do Regimento Interno.
É o seguinte o Recurso deferido:
RECURSO N• 4, DE 1992
O parecer sobre o Projeto de Leí do Senado n' 328,
de 1991, que "disciplina as eleições para a Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas", foi aprovado nesta Comissão em processo de votação simbólica, uma vez que este Plenário decidiu retirar o caráter de deliberação terminativa da
proposição, para que a mesma seja apreciada pelo Plenário
do Senado FederaL
Sala da Comissão, 11 de novembro de 1992. -Senador
Nelson Carneiro - Presidente da CCJ; Josaphat Marinho
.. Eva Blay - Francisco RoUemberg- Cid Sabóia- Mansueto
. de ~avor - Elcio Alvares - Luiz Alberto - Magno Bacelar
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- Jutahy Magalhães - Esperidião Amin - Nabor Júnior
- Júnia Marise - Valmir Campelo - Amir Lando - Beni
Veras.

. O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -A Presidência
lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está
convocado para uma sessão solene, em homenagem ao centenário de nascimento do ex-Deputado Raul Pilla, amanhã,
às_IOh, no plenário do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -A Presidência
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 154, parágrafo
único, b, do Regimento Interno, está canc-elada a sessão ordinária do Senado Federal de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) -O Presidente
do processo de impeach~ent. Ministro,Sydney Sanches, con.VO"Ca a sessáõ eXtraordinária a realizar-·se:amanhã, àsl4h45min,
no plenário do Senado Federal, destinada à apreciação do
parecer apresentado pela Comissão Especial do Impeacbment,
criada nos t~rmos do art. 380, b, do Regimento Interno, que
julgou procedentes as acusaçóes_cobtra o Presidente da República, Fernando Affonso Collor de Mello, por crime de responsabilidade_

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Nada maís havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando
para a sessão ordinária de quinta-feira a seguinte
ORDEMDODtA
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 68, DE 1992
(Em regime de urgência, 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 Administrativo do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria de Assistência Médica e Social. (Dependendo de parecer.)

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 11, DE 1991-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 11, de 1991- Complementar (n' 68/89- Complementar,
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da
União, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o
estatuto do Ministério Público da União, tendo
PARECER, sob o n' 412, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidad&Día, favoráVet nos
termos do substitutivo que oferece.
-3PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 69, DE 1992

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"'
69, de 1992 (apresentado como conçl~são do Parecer n' 367,
de 1992, da Comissão de Assunto:;; Económicos), que autoriza
a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir duzentos
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e oitenta e sete bilhões, seiscentos e noventa e dois milhões
oitocentas e cin(Jü(mta- e unt mil, oitocentos e nbVe'nta e sei~
Letras Finaceiras do Tesõuro dó- Município de São Paulo,
para o pagamento de precatórios judiciais.
_

-4PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 10, DE 1992
De ã_utoria "do ~nadar Marco Maciel, que dispõe sobre
o exercícto da profissão de Bibliotecário e determina outras
providências. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Está encerrada

a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18horas IOmin_utos.)
PORTARIA N• 65, DE 1992

O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de
_
__ __
_

suas atribuições regimentais, resolve-:

Designar Adaylson Ribeiro Pe_reira~ Assessor Legislativo;

Antonio Carlos Ferro Costa, Analista Legislativo, e Juliano
Lauro:da Escossia Nogueira, Analista Legislativo, para, sob
a Pres1dêncía do primeiro, irttegi'ai'eril·ComissãO-de Inquérito
incumbida de apurar os fatos constantes do Processo nç
015670/92-9.
.
Senado_ Federal, 27 de novembro _de 1992. - SenadOr
Dirceu Caroeiro, Primeiro Secretário.

ATAS DE COMISSÃO
22~

Reunião ordinária da Comissão Diretora
Realizada em 24 de novembro de 1992

Às onze horas do dia vinte e quatro de novembro de
um mil, novecentos e noventa e dois, reúne-se a Comissão
Diretora do Senado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Mauro Benevides, Presidente, Carlos AJbe_rto De~Carli,
Segundo Vire-Presidente, Dirceu Carneiro; Primeiro Secretário, Mareio Lacerda, segundo Secretário, Iram Saraiva,
Quarto-Secretário; e Meifa Filho, Suplente.
Deixa de ·comparecer,-pot motivo justificado, o Excelentíssimo Senhor Senador Saldanha Derzi, Terceiro Secretário.
O Senhor rresidente dá início à reunião e submete aos
presentes os seguiJlte assuntos:
_. - . - ~-c·----_-- - .
a) Requerimento n' 801, de 1992, no qual o Senhor Senador Dirceu Cartteiió solicita ao senhor Ministro aa Fazenda,
informações atin"entes à Coordénação Geral do Sistema de
Arrecadação do Departamento de Receita Federal.
Os presentes, após êxarne, aprovam a matéria e a encami~
nham à Secretaria~Geral da Mesa para as devidas providências;
b) Requerimento n' 807, de 1992, no qual o Senhor Senador Mareio Lacerda solicita a transcrição; rtõs Anais do Senado
Federal, do artigo "As causas difíceis de Seve_ro Go_mes",
de autoria de André Gustavo Stumpf, publicado no Correio
Braziliense, em sua edição de 2 de novembro de 1992.
Os presentes, apó!fexame, aprovam a matéria e a encatiii~
nham à Secretaria~Geral da Mesa para as devidas providências;
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c) proposta de Ato que ''fixa o valor do Auxílio-Moradia
para o mes de novembro de 1992".
Após discussão, os presentes aprovam a proposta e assi~
nani o respectivo Ato, que vai à publicação;
·d). anteproje~o de resolução que "dispõe sobre o grupo
de Ass1stente de Redaçã'? de Debates e Assistente de Redação
Final de Dt:?bates do Senado Federal, e dá outras providên~
.cias".
É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a
matéria;
e)" anteprojeto de resolução que "altera o_ Regulamento
Administrativo do Senado Federal, e dá outras providências".
__ É d:e~__i~nado :.'Senhor Segundo Vice-Presid_ente para rela~
tar a matena;
f) proposta de ato que "dispõe sobre o reposicionamento
de servidores ocupantes da Cateo-oria Funcional de Analista
Legislativo; e dá outras providên~ias".
Após discussão, os presentes aprovam a proposta· e assínam o respectivo ato, que vai à publicação.
-. A seguir, o Senhor Presidente coloca aos presentes _quest~onamento do Senhor Primeiro Secretário a respeito dos criténos de pagamento pela participação-de servidores em comis-sões especiais, de sindicância e inquérito.
A propósito, o Senhor Primeiro Secretário faz longa explanaçã~ sobre o assunto, anunciando que nos próximos dias
baixará ato alterando a sistemática em vigor, prevista no Ato
n~' 10/91, de sua autoria.
- O Senhor Presidente, então, paSsa a palavra ao Senhor
Segundo Vice-Presidente que apresenta parecerfavOr.ável, nos
termos do parecer e do Projeto de Resolução apresentado
pelo Senhor Primeiro Secretário, ao requerimento do servidor
Everaldo Macedo de Oliveira e outros ex-Assessores TéCnic?s, lotados na Assessoria, em que solicitam equiparação salana! com os Assessores Legislativos (Processo n(' 0145_43/91-5).
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer e asSi~
nam o respectivo projeto de resolução, que é encaminhado
à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências.
Dando seqüência à reunião, o Se"nhor Presidente i::óricede
-a palavra ao Senhor Primeiro _SeCretário, que submete ao
·- exame dos presentes as seguintes matérias:
a) proposta de ato dispondo sobre alteração salarial dos
Assessores Legislativos do Senado Federal.
É designado o Senhor Segundo SecretáriO ·para relatar
-- ---~a matéria;
b) proposta de alteração salarial para os Chefes de Gabinete di~pondo que a remuneração desses servidores passa a
ser equtvalente a 75% (setent.a e cinco pontos percentuais)
- da remuneração dos Assessores Técnicos dos Gabinetes. -,.
'-"Após amplo debate, a ComísSão Diretora acõlhe a tese
sustentada pelo Senhor Primeiro Secretário no sentido de se
Conceder aqu~le _percentual. O assunto, porém, deverá ser
tratado no Anteprojeto do Plano de Carreira_ dos S.ervidores
·do Senado Federal, a ser apreciado brevemente pela Comissão
Diretora;
c) o Senhor Primeiro Secretário dá _ciência à Comissão
Diretora do Pro<;e.sso nç 009215/92-1, relativo à conveniênCia
de aplicação, no âmbito do Senado_ Federal, do Decreto__ n~'
99.509/90, cjue "veda contribuições com recursos_ públicos,
em favor de clubes e associações de servidores ou empregados
de órgãos e entidades da Administração Pública Fed~r.al";
d) Processo n' PD 000690/92-9, no qual i servidora do
Prodasen, Vera Lúcia Miranda Bittencourt, requer, em grau
de recurso à decisão do Co_nselho de S_upervisão do Prodasen,

9880

Quarta-feira 2

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

o reconhecimento de direito adquirido sobre jornada de trabalho e o seu reposicionamento na Tabela de Vencimentos.
Ê designado o Senhor Segundo Vice-Presidente- para relatar a matéria:
e) Processo n" PD 000687/92-8. no qual a servidora do
Prodasen. Maria Célia da Silva, requer. em grau de recurso
à decisão do Conselho de Supervisão do Prodasen, o reconhecimento de direito adquirido sobre jornada de trabalho e o
seu reposicionamento na Tabela de Vencimentos.
É. designado o Senhor Segundo Vice-Pr~sidente_ para relatar a matéria.
Neste momento, o Senhor Presidente se ausenta da reunião, passando a direção dos trabalhos ao Senhor Segundo
Vice-Presidente.
Ainda com a palavra, o Senhor Primeiro Secretáfio sub-'
mete aos presentes:
·
O Processo n" PD 000689/92-0, no qual o servidor do
Prodasen. Silvio Ferreira Albtif-naz. requer. cm grau de recurso à decisão do Conselho· de Supervisão do Prodasen, o recQnhecimento de direito adquirido sobre jornada de trabalho
e o seu reposicionamento na Tabela de Vencimentos.
É designado o_ SenhOr Segundo Secretário para relatar
a matéria;
··
g) Processo n" PD 000688/92-4, no qual o servidor do
Prodasen, António Pedro da Silva, requer, em grau de recurso
à decisão do Cortselho de Supervisão do Prodasen, o reconhecimento de direito adquirido s.obrc jornada de trabalho e o
seu reposicionamento na Tabela de Vencimentos.
É designado o Senhor Senador Meira Filho, Suplente
da Comissão Diretora;-para relatar a matéria;
b) Processo n" PD 000808191-1, com parecer do Conselho
de Supervisão do P-rodaSCn referente à proposta de alteração
das escalas de vc;:ncimentos e gratificações· dos servidores do
Pro-dasen.
É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a
matéria;
i) anteprojeto de resolução que "altera o Regulamento
Administrativo do Senado Federal, cria cargos que especifica
e dá outras providências".
É designado o Senhor Senador Meira Filho, Suplente
da Comissão Diretoi'a, para relatar a matéria;
j) parecer favorável ao Processo n" 010898192-1, em que
o ex-servidorRicardo Vargas requer revisão do processo administrativo que resultou em sua demissão.
-Após discussão, o parecer é aprovado;
k) Processo n• 011258192-6, em que a Subsecretaria de
Administração de Compras, ContrataçõeS e Alienações propõe a dispensa de licitação para contratação dos serviços de
vigilância armada da empresa Confederal - Vigilância e
Transportes de Valores SIA, durante os meses de setembro
e outubro de 1992.
~
É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a
matéria.
Em seguida, o Senhor Segundo Secretário faz uso da
palavra e coloca os
presentes a par do andamento dos trabalhos relativos ao Anteprojeto do Plano de Carreira dOs Servidores do Senado Federal, ficando decidido que o exame da matéria se dará na próxima reunião da Comissão Diretora.
Por fim, a palavra é concedida ao Senhor QUarto- Secretário, que submete ao exame dos presentes os seguintes assuntos:
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a) parecer favoravel aos Processos n'·..' 007367/92-9 e

020075191-0, em que Eduardo Augusto Lopes, Francisco Naurides Barros e outros. requerem que o tempo de serviço prestado sob o regime celetista seja cottsiderado para todos os
efeitos legais, no qual conclui com a apresentação de Projeto
de Resolução que .. dispõe sobre a aplicação da Resolução
n~ 59. de 1991, aos servidores do Senado Federal; e dá outras
providências", com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A matéria é discutida e os presentes aprovam o parecer
e assinam o Projeto de Resolução, que é encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
b) parecer favorável aos Processos n,.s 014027/91-7,
013034/92-8. 014025/91-4, 013389/92-0, 013473/92-1,
01392!/92·4, 012486/92-2, 012487/92-9, 019123/91-4,
014107191-0, 015661192-0 e 015606192-9, nos quais Oli servidores Luiz Akira Yamada, Antônio Oscar Guiinarães Lóssio,
Francisco Geraldo Soares Cavalcante, Breno Brás de Faria
Júnior, Guilherme Ferreira da Costa, Eduardo Torres, Marcelo Nunes Gonçalves, Adalberto José Carneiro Filho, Arcelino Antonio de Souza Net9 e Heraldo Moura Coutinho reque_rem_ transferência para a Are a de Processo Legislativo.
Os presentes, após discu~sã~, aprovam o parecer;
_ c) parecer ao Projeto ~de_ Resolução do Senado n'~ 74,
de 1991, que "altera dispositiVos do Regimento Interno referentes à tramitação de Proposta de Emenda à Constituição",
no qual conclui pela aprovação do Substitutivo apresentado
pela Comissão de Constituição. Justiça e Cidadania.
Os presentes, após discussão, aprovam o parecer.
Nada mais havendo a tratar, o Senho~ Presid_ente declara
encerrada a reunião, às treze_ horas e vinte minutos, pelo
que eu, Manoel Vilela de Magalhães, Diretor-Geral e Secretário da Comissão Diretora, lavrei a presente Ata que, depois
de assinada pelo Senhor Presidente,v_ai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 24 de novembro de 1992.
-Senador Mauro Benevides, Presidente.
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
Ata da 24• Reunião, realizada em 10 de novembro de 1992.
Às dez horas e quarenta minutos do dia dez de novembro
de mil novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da
Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência
do Senador Raimundo Lira, coni as presenÇas dos Senhores
Senadores Ronan Tito, Valmir Campelo, Jonas Pinheiro, José
-_Fogaça, Beni V eras, Pedro Simon, Onofre Quinan, João Rocha, Pedro Teixeira, Esperidião Amin, Afmir Gabriel, Chagas
Rodrigues,_ César Dias, Moisés Abrão, Ruy Bacelar, Dario
Pereira, Elcio Alvares, Nabor Júnior, João Calmon, Mário
Covas, José Richa, Levy Dias, Nelson Wedekin, Bello Parga
e Ronaldo Aragão, reúne-se a Comissão de Assuntos Econôrnicos. Deixam de comparecer os Senhores Seriadores Aluízio
Bezerra, Mansueto de Lavor, Guilherme- Pafmdr-a, Meira Fillio, Henrique Almeida, Affonso Camargo, Lavoisier Maia,
Júnia Marise, Albano Franco e Eduardo Suplicy. Havendo
número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os
trabalhos, dispensando a l_eitura da Ata da reunião anterior,
que -é dada por aprovada e, a seguir, comunica que a reunião
destina-se à apreciação da MSF N9 33.9/92, "Do Senhor Presidente da República, submetendo à consideração do Senado
Fede~·al, o nome do Doutqr Gustavo Jorge Laboissiere Loyola
para exercer o cargo de Presidente do Banco Central do Bra-
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siL" Prosseguindo Sua Excelência convida o Senador José
Fogaça para, na condição de vice~Presidente, compor a Mesa
dos trabalhos juntamente com o Doutor Gustavo Jorge La~
boissiere Loyola e, em seguida, passa a palavra ao Senador
Beni V eras, para que proceda a leitura de seu relatório sobre
o indicado. Após a leitura, o Senador Ruy Bacelar - que
estava ausente quando do início da reunião -assume a vicePresidência, passando a compor a Mesa. A seguir, o Senhor
Presidente concede a palavra ao Doutor Gustavo Jorge La~
boissiere Loyola, para que teça suas considerações a respeito
do cargo para o qual está sendo indicado. O Doutor Gustavo
Jorge Laboissiere Loyola traça um painel da economia brasi~
leira nos últimos dez anos afirmando que a "a década de
80 e os seus primeiros anos foram caracterizados pelo mais
profundo desequilíbrio macroeconómico", apesar de tanto os
governos anteriores como o atual terem a seu serviço a nata
dos economistas brasileiros. ~sa contradição vem angustiando não só o povo mas particularmente os economistas de
profissão, que se indagam o motivo pelo qual não obtiveram
sucesso, amargando uma "certa sensação de dever incumprido". É pois, na tentativa de discutir eSse tema que o Doutor
Gustavo Jorge Laboissierc Loyola encaminha sua exposição,
propondo algumas rcflex_ões aos Senhores Senadores: Assin::lla ainda o orador, as metas e direirizes do Governo do
Presidente Itamar Francó, que ora se instala, ressaltando o
importante papel a ser cumprido pelo Banco central, "na
qualidade de órgão regulador e fiscalizador", na viabilização
das transformaçpes por esse propostas. Encerrada a exposição, o Senhor Presidente franqueia a palavra aos Senhores
Senadores que queiram interpelar o Doutor Gustavo Jorge
Laboissiere Loyola. Participãm da sabatina os Senadores Ro~
nan Tito, José Fogaça, Esperidião Amin, Ruy Bacelar, João
Rocha, Chagas Rodrigues, Onofre Quinam, Pedro Teixeira,
Almir Gabriel, Mário Covas,·Eicio Alvares, NeisOil Wedekfn
e Bello Parga.- Encerrada a arguição, o Senhor Presidente
agradece a presença do Doutor Gustavo Jorge Laboissiere
Loyola e demais convidados e informa que, atendendo apreceito regimental, a votação deverá ser secreta, utilizando-se
o sistema de esferas. A seguir, Sua Excelência designa os
Senadores Ruy Bacelar e João Rocha para servirem como
escrutinadores. Procedida a votação, o Senhor Presidente comunica que a indicação do Doutor Gustavo Jorge Laboissiere
Loyola foi aprovada; tendo votado dezoito Senadores, registraram-se dezessete votos favoráveis e um contrário. Prosse~
guindo, o Senhor Presidente cumprimenta o Doutor Gustavo
Jorge Laboissiere Loyla e declara cumprido o--objetivo da
reunião. Nada mais havendo a tratar. encerra-se a reunião
às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, lavrando eu,
Dirceu Vieira Machado Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. - Senador Raimundo Lira; Presidente.
Íntegra do apanhamento taquig"ráfico
Anexo à Ata da 24~ Reunião da Comissão de Assuntos
Económicos, realizada em 10 de novembro de 1992, às dez
horas, referente à MSF W 339/92, "Do Senhor Presidente
da República, submetendo à consideração do Senado Federal,
o nome do Doutor Gustavo Jorge Laboissiere Loyola para
exercer o cargo de Presidente do Banco Central do Brasil",
que se publica devidamente autorizada pelo Senhor Presidente, Senador Raimundo Lira.
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COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
REUNIÃO 10-11-92-15:40 horas
Presidente: Raimundo Lira
Relator: Beni V eras
O _SR- PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Est~_aberta
-a Comissão de Assuntos Econói,llicos do ano. d~ 1992-.
Convido o Senhor_ José Fogaça para compor a Mesa,
na condição de vice-presidente da Comissão de Assuntos Económicos.
Convido o Dr. Gustavo Loyola para compor a Mesa,
indicado por mensagem do presidente do Banco Central do
Brasil.
Item Único da pauta:
"Mensagem n• 339, de 1992, (n' 671192, na origem), do
Senhor Presidente da República, submetendo à consideração
do Senado Federal o nome do Sr. Gustavo Jorge LABOISSIER Loyola para exercer o cargo de presidente do _Banco
Central do BrasiL"
Com a palavra o relator da matéria, Senador Beni V eras,
para ler o relatório.
O parecer será concluído em votação secreta.
O SR. RELATOR (BeniVeras)- (Leitura de parecer.)
Este é o relatório, Sr. Ptesidente.
O SR. PRESIDENTE (Rairriurido Lira)- Lido o relatório, passamos a palavra ao Dr. Gustavo Loyola, para que
faça as considerações que achar necessárias para conhecimento dos Srs. Senadores.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA ExmQ Sr, Raimundo Lira, Presidente da Corriissão_ de Economia do Senado Federal, Exm"s Srs. Senadores, minhas senhoras, meus senhores.
É com muita honra que compareço, pela segunda vez,
a esta Casa Legislativa para me submeter ao edificante processo de argüição pública perante os ilustres Senadores, membros da Comissão de Economia, conforme o preceituado em
nossa Constituição Federal.
Agradeço; inicialmente, a S. Ex·~ o Senhor Presidente
da República, Dr. Itamar Franco, e ao Sr, Ministro da Fazenda, Dr. Gustavo Krause pela indicação de meu nome para
exercer o cargo de presidente do Banco Central do Brasil.
Esta indicação tem para mim especial significado, porque vem
coroar uma carreira de quase 15 anos como funcionário do
Banco Central, onde ingressei por concurso público em 1977.
Ao longo desse período aprendi a admirar a honradez, a competência, a lealdade e a dedicação dos meus colegas de banco.
Com eles compartilho esse momento singular em minha_carreira profissional.
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil vive um momento
particularmente rico de sua história, tivemos há pouco prova
cabal de que a democracia se consolidou plenamente.
Tivemos, há pouco, prova cabal de que a democracia
de consolidou plenamente em nosso País. Estamos praticamente às vésperas de um plebiscito que pode mudar nosso
regime de governo. A Constituição, por sua vez. sofrerá, a
partir de 1993, ampla revisão pelo Congresso Nacional.
A esse engrandecimento político do nosso País, ocorrido
ao longo dos últimos anos, não correspondeu, infelizmente,
o desempenho da economia brasileira. Foi a última década
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um perfodo de crescimento medíocre, de quebra nos padrões
de vida do povo. de aumento desarvorado dos preços, com
eletrocussóes repetidas e dolorosas de nossa economia.

Podemos dizer que a década de 80 c os seus primeiros
anos foram caracterizados pelo mais profundo desequilíbrio
macroeconôrnico. Essa dicotomia gera angústias; angustia-se,
é verdade, todo o nosso povo, dos mais humildes aos mais
abastados. Mas essa angústia é, particularmente: profunda
em nós, economistas de profissão, talvez porque carreguemos
dentro de nós uma certa sensação de dever incumprido.
Tanto os governos anteriores tive"ram~ ·como terii o atual,
a seu serviço, a tfãta -de -nosSOS ecollotnistas. muitos deles
doutores pelas mclhort!s universidades _e de_recon_h_ecida com~
petência proffssioÍlal.
Por que, Srs. Senadores, não obtivemos sucesso? Exaurir
a discussão desse tema nos poucos minutos que temos._ fiOjê,
seria tarefa impossível. Apesar disso, permitir-se-ia contar
com a paciência de V. -Ex~~ para algumas reflexões a esse
respeito, esperando que possam nos ajudar nessa difícil tarefa
que ora começa a se empenhar o Governo do Presidente
em exercício, Itamar Franco, cuja eq1,..1ipe, caso conte com
. _
a aprovação desta Casa, terei a honra de int~grar.
Em primeiro lugar, penso que falhamos, porque o gOverno nunca deu o neces~~rio exemplo. Ao mesm(l tempo em
que exigia da sociedade sacrifícios, n<J,t,urais- nos pi-õ2~~SO$
de estabilização, o Governo continuava s_e~cQmportando qual
os convivas do baile _da "ilha fiscal''. Gastos irresponsáveis,
desperdícios, ineficiência da máquina _estatal foram, co_m pouquíssimas exceções, ãs car~cterísticas marCa_O~es dos gOVernos,
em todos os seus níveis_, nos últimO$ anos. Como exigir da sociedade sacrifído.s, se os governoS não
estão dispostos a tanto? A sociedade, obviamente, 'reagiu a
isso, procurando- cada indivíduo ou agente económico I?Or
si- escapar das amarras das restrições, já que os goVernos,
pelo seu comportamento, não despertavam sua confiança._
Nessa luta, no entanto, as forças são díspares. Há aqueles
que, pot sua ríqueza material, por seu preparo intelectual
ou por seu relacionamento social, se saem ·melhor nessa empreitada. Os misérâVeís·, ·os que nunca üv'ehlm oportunidade
de acesso a uma educação adequada, enfim! a grande maíoria
da sociedade suportou sozinha o ónus desse sacrifício: a·inflação ....:.. filha _espúria da irresponsabilidade, dos governos - .
que é o mais ihjU:stO dõs impostos.
-·
--Falhamos também por termos preferido os atalhos, aparentemente fáceis, aos caminhos íngremes, mas, muito mais
seguros, que poderiam nos levar à estabilização económica.
O congelamento de preços, o seqüestro de ativos_financeiros,
os incentivos e subsídios setoriais, privilegiando o crescimento
económico não sustentadO, são alguns exemplos desses atalhos
que a nada levaram; ou melhor, alguns de nós, concidadãos
mais privilegiados, de fato, se beneficiafam desses atalhos.
A grande maioria da população, aqueles que maHr-necessitavam da ação governarhental, esses, contudo, acabaram iludidos e prejudicados.
Evitar essas duas condutas constitui nosso grande desafio
neste momento.
Ao Banco Central cabe, sem dúvida, papel de grande
relevância na busca da estabilização econômica. Não é, nem
por ser, contudo, o. único atar nesse processo; todos devem
estar nele envolvidos- sociedade c governo- em seus dlve(sos níveis.
O papel do Banco Central é o de guardião da moeda.
Nesse sentido, o Banco Central é aquele que tem o papel
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institucional de apontar à sociedade o risco de_ percorrer os
atalhos, e ao governo os perigos da irresponsabilidade de
gastar o que não tem.
Como disse um antigo presidente do Banco da Reserva
Federal dos Estados Unidos, "o Banco Central age como
aquele indivíduo antipático que no auge de uma festa retira
a bebida da sala. Na hora, todos o criticam por estar-interrompendo uma animada festa. Contudo, no dia seguinte, ao pensarem na ressaca que poderiam estar sofrendo todos acabam
por aprovar seu gesto".
Ao longo dos últimos meses, que correponderam à gestão
do Ministro Marci1io Marques Moreira e do Presidente Francisco Gros, esteve quase que exclusivamente sobre os ombros
da política monetária a resportsabilidade pela estabilização
da economia. Os resultados não foram certamente aqueles
desejados pela sociedade. Contudo,· não se pode minimizar
a importância da atuação do Banco Central nesse período.
Fo-i a rigorosa política monetária que permitiu que os cruzados
novos bloqueados, correspondentes a aproximadamente 6%
do PIB~ fossem devolvidos à economia sem- que o País fosse
levado à hiperinflação, prevista por muitos. Também foi a
rigorosa política monetária que- permitiu o Governo liberar
praticamente todos .OS- preços. na economia se ·que houvesse
descontrole inflacionátio. E, finalmente, 'foi também essa política que· .amparou o bem~sucedido processo de.liberalização
cambial e de regularização das relações financeiras- do País
com o exterior.
_Se resultados melhores não ocorreram, não culpemos a
política monetária; culpemos, isso sim,.a ausência de outras
politicas de curto prazo necessárias à estabilização da economia. Refiro~me especialment~ à política fiscal. Infelizmente,
pela ausência de condições políticas~ adequadas, não foi possível realizar a reforma fiscal tão urgente e-necessária.. Ao-contrário; as re_ceitas fiscais caíram assustadoramente em 1992,
em função dos equívocos da Lei n? 8.200 .e, da recusa genera:.
lizada da sociedade em pagar impostos, o que gerou enorme
contencioso judicial. Do lado das despesas, pouco pôde ser
feito,_§P. razão da natureza e compoSição dos gastos públicos,
que hoje pouca flexibilidade. permitem ao dmiri1strador público._ _ _ _ _
.
,
. , , , -, . ; -,
. __
Assume _ag~ra o Governo do Presidente Itamar Franco.
Se uma palavra pode sintetizar seu, Governo, essa palavra
é credibilidade. Uma_ das facetas dessa credibilidade é o acreditar que o gasto público terá, como único objetivo, o benefício
da sociedade brasileira; e não de indivíduos, grupos ou esque_rnas. E é justamente em nome dessa credibilidade que o Governo acabou de encaminhar ao Congresso Nacional um programa de reforma fiscal. Pela primeira vez, a história recente,
um Governo renuncia a percorrer os atalhos de um remendo
tributário que geralmente onerà apehaS os aSsalariados e o
setor formal de nossa economia. Em vez disso, determinou
o Presidente ltamar Franco que as m~didas fisCais fossem
as mais amplas possíveis, observados os princípios de simplificações das obrigações tribu_tárias~ ampliação da base de incidência, desoneração do setor produtivo e preservação das
rendas dos assalariados.
As medidas propostas tiveram como pressuposto que a
qtrga__fiscal no Brasil é extremamente mal distribuída, ainda
que pequena, se comparada com país_es do mesmo nível de
desenvolvimento. As medidas propostas, ademais, fazem parte de um programa mais amplo que, entre outras metas, prevê
a continuidade do programa de privatização e a melhoria da
qualidade do gasto público. Com essas medidas, busca o Go-
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vemo o equilíbrio de suas finanças. condição inâispensável
à estabilização e à retomada do processo de crescimento económico auto-sustentado.
Deve ser destacada, entre as medidas propostas, a previ-

são de que metade dos recursos gerados pelo Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira destine-se ao resgate
da dívida pública federal. A menor pressão do endividamento
público e o equilíbrio das contas do Governo abrirão espaço
para que a política monetária deixe de ser a única arma da
política de estabilização. A partir do ajuste fiscal- e somente
a partir daí - é que se poderá buscar a redução das taxas
de juros na economia, em função da menor necessidade de
financiamento do setor público e da plena restauração do

crédito público._ Reduzir as taxas de juros antes disso seria
percorrer um atalho muito perigoso, que, no passado, aqui
e em outros países, já demonstrou levar ao aprofundamento
dos desequilíbrios na economia.
Srs. Senadores, a renúncia a percorrer atalhos na gestão
das fmanças públicas e a recuperação da confiança de nossos
concidadãos no Governo, através de uma política transparente
de gastos públicos que visem ao bem comum, representam
dois marcos do Góverno do Presidente Itamar Franco que,
certamente, facilitarão a tarefa do Banco Central quanto à
política monetária. Por sua vez, a política cambial até aqui
conduzida pelo Banco Central, no sentido da gradual liberalização, deve ser mantida pelo seu caráter moderno e facilitador
da integração competitiva de nossa economia. Igualmente,
aqui se deve resistir ã tentação de percorrer atalhos aparentemente fáceis, como", por exemplo, o de usar a taxa de câmbio
como âncora num proce_sso de estabilização. Da mesma forma,
a continuação do processo de regularização das relações financeiras do Brasil com o exterior é indispensável, com a manutenção de todos os compromissos externos do País, conforme
já reafirniado pelo Governo. A estabilização da economia
levará, inevitavelmente, a profundas alterações em nosso sistema financeiro, que deverá voltar a ser o instrUmento de finan:.
ciamento indispensável ao crescimento económico.
O .BancO Central, na qualidade de órgão regulador e
fiscalizador, cumprirá o importarite-papel de facilitar e induzir
essas transformações, observado o princípio da desregulamentação do mercado financeiro sem perda dOs padrões adequados de regulamentação prudencial e de supervisão bancária.
Srs. Senadores, finalizando, coloco--:me à_disposição de
V. Ex~~ para responder a qualquer questão concernente ao
campo de atuação do Banco Central ou esclarecer eventuais
dúvidas.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)_- Daremos início, agora, à sabatina do Dr. Gustavo Loyola.
Passamos a palavra, para fazer a primeira Indagação,
ao Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, Sr. Gustavo
Loyola, a bem da verdade, temos um reJatório do Senador
Beni V eras que seria suficiente para a COffiisSãO. No entanto,
cabe sempre aos Srs. Senadores alguma dúvida e alguma pergunta. Eu gostaria de pinçar algumas coisas do currículo-ct_o
Sr. Gustavo Loyola, que é mestre e Doutor eni Economia
pela Fundaçao Getúlio Vargas. E por que eu gostaria de me
fixar um pouco aqui? Porque temos assistido, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, a um grande número de economistas que
vão para o exterior, principalmente para os Estados Unidos
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da América do Norte, e lá sofrem uma "'lavagem cerebral".
Aprendem todas aquelas regrinhas extraordinárias, decoram
o livrinho, o manuel e chegam aqui repetindo todas aquelas
regras absolutamente corretas para os Estados Unidos da
América do Norte, sem nada muitas vezes a ter com a nossa
economia.
O Dr. Gustavo Loyola, ao contrário, _teve toda a sua
formação aqui, rio Brasil, e, por isso mesmo, espero, e até
tenho certeza, que ele tenha vivido, em toda inteireza, essas
crises que temos sofrido. Aliás, crise é a palavra mais comomente ouvida no Brasil; creio que desde o meu nascimento!
Nasci em 31, ano da crise. De maneira que só ouvi crise,
crise!
Ouvi também alguém dizer, certa vez, que na crise é
que as pessoas e as coletividades encontram os seus c:;~.minhos.
A nossa crise, que pode ser traduzida pelo vernáculo caipira,
padeira ser "encruzilhada". E estamos nessa encruzilhada,
parados, desde que me entendo por gente ou até antes de
me entender!
Sei -e, nesse Cãs·o, queto dar toda razão ao Dr. Gustavo
Loyola - que sem um acerto fiscal, sem uma reforina fiscal
em profundidade, verdadeiramente pouco pode se fazer. O
máximo que se conseguiu até agora - e é verdade; ternos_
que ressaltar iss_o - , durante a Presidência do Dr. Francisco
Gros, foi manter Urha infléição cOnl -únl Presidente desacreditado, absolutamente desacreditado, com uma arrecadação
insuficiente. Aliás, tenho escu_tado muito, principalmente no
"Bom Dia Brasil", um eminente advogado brasileiro dizer
que o Brasil é o país que mais tributa no mundo. Ele esquece
de colocar uma vírgula e dizer:- mas-o que inenos arrecada!
. Nesse caso, a frase fie-iria completa-!
Em 73/74, a dívida externa brasileira era meio a meio:
metade do setor público, metade do _setor privado. Hoje,
95% da dívida é do setor público. Por quê? Porque Os devedores privados recolhiam o seu dinheiro ao Banco Central
à época dos vencimentos. E esse dinheiro foi usado para reforçar as nossas dívisils. Às vezes, até. para fazer uma infl~ção
já na origem, recebiam cruzeiros para serem convertidos em
dólares; _e eram convertidos em cruzeiro e lançados na base
para cobrir déficit. E a culpa é do FMI, evidentemente. Que
coisa boa achar um culpado! Principalmente um culpado alienígena, já antipatizado por Juscelino Kubitschek.
No entanto, quando se tem maturidade e se quer verdadeiramente olhar para dentro, parar de fazer críticas levianas,
estudar um pouco o problema e fazer autocrítica, é possível,
então, encontrarmos as razões fundamentais dessa crise. que
demora, no endividamento irresponsável, na falta de solvência
desses compromissos em tempo hábil e também, como disse
muito bem o candidato a ;presidente, Sr. Gustavo Loyola,
em_determinados momentos brincar com a moeda! Moeda
é mais do que um símbolo de troca; a moeda é muito mais
do que isso, é um símbolo nacional. Quando se fala em dólar,
em yene_ ou em _marco, correspondente já temos o· país que
verdadeiramente ·Sl!SÍenta aquela moeda. É muito comum um
brasileiro desavisado e que faZ poucas viagens ao exterior
levar um resíduo de cruzeiros no bolso, chegar às casas de
_exchange e encontrar uma tabule~a dizendo: "'Não se trocam
cruzeiros". E volta com os nossos miseráveis cruzeirinhos,
abominados lá fora. Mas a culpa continua sendo dos órgãos
internacionais, não nossa; nunca nossa. Parece que agora,
como o regime é democrático, podemos debater as idéias,
quebrar tabus, e af, então, vale uma discussão_madura; termos
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coragem e pararmos de agir como adolescentes, coletivamente; pararmos de colocar a culpa em todo mundo e pensarmos
um pouquinho na nossa culpa.
Há um projeto de lei, do ex-Senador Itamar Franco~
que foi aprovado no Senado Federal e está dormitando na
Câmara dos Deputados, onde dispõe que o Presidente do
Banco Central deve ser eleito por um prazo determinado.
Por que deve ser assim'? Porque, cOmo disse muito bem
o Dr. Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, o Banco Central
deve ser o guardião da moeda, não pode sofrer "pressões
políticas", porque se estivermos ao sabor da política partidária
ou da "politicagem", o Presidente do Banco Central deixa
de ser o guardião da moeda para ser mais um "agente político".
Mas, Dr. Gustavo Loyola, neste momento, preciso fazer
uma pergunta a V. s~ que vai mais fundo.
Conheço V. S' muito bem, temos trabalhado juntos em
diversas fases deste tumultuado Brasil de hoje, inclusive tive
uina vez, para tratar
a honra de freqüentar o seu gabinete
de um caso específico do meu Estado; conheço o tirocínio
de v. s•
Estamos em uma CPI da Evasão Fiscal. A nossa Constituição, em seu art. so, XII, dispõe sobre sigilo'de dadoS.
Aqui vai um pouco de hermenêutica. Quando inserimos es~
dispositivo na ConStifUiÇão, nós, os COnstituintes de -1988,
tínhamos em mente a questãO de dados da pessoa física, do
indivíduo, do cidadão junto ao SNI, porque todos sabiam,
na comunidade de informações, o que se passaVa corn--eie;
mas o portador daquele prontuário não tinha conhecimento
das informações a seu respeito. Isso agora foi leVado aos píncaros do dogma. Então, agora, há sigilo para tudo.
No entanto, dispõe a ConstituiçãO e o próprio Código
de Processo Penal que quando pairar alguma dúvida de delitos
sobre alguma operação, a autoridade judiciária terá- plenos
poderes para quebrar o sigilo. Muito bem! Quem .no_ ~r.a~il
não conhece os depositantes fantasmas? E não falei do depositante fantasma. Quem não sabe_ que, no Brasil, hoje, temos
75 milhões de CPFs e 7,5 milhões de contribuintes?
No entanto, _a CPI da Evasão Fiscal, com força do Poder
Judiciário, pede a lista- Of: todos os depositantes_ do Brasil,
para que possa identificar os depositantes fantasmas. E queremos a lista quirografárià. Não queremos aqui colcfCaf-o nome,
nem expô-los àqueles que são daquela filosofia:- de excitar
as paixões políticas, a paixão de cada indíviduo. Queremos
identificar o número e, principalmerite, a Profundidade dos
depositantes fantasmas._ Por isso, a quirografia nos permite
identificar esses__cheques sem revelar, de infcio, o nome dos
depositantes.
Vai a pergunta: V. S•, guinaãdo a0--C3fg()de-Pre5idente
do Banco Central, fornecerá à CPI, mediante requerimento,
. a lista quirografária de todos os depositantes do Brasil?

Por

O SR. GUSTAVOJORGE·L-,BOISSIERE LOYÓLÁ
- Senador Ronan Tito, a pergunta de V. Ex~ é muito oportuna. Eu gostaria de apfoveitar a oportunidade para traçar
algumas considerações sobre essa questão do sigilo bancário,
sobre a posição do Banco Central, até agora, e a su~ _p9sição
futura.
A Legislação, hoje, esta!Jelece, claramente, as hipóteses
de quebra do sigilo bancário. Uma dessas hipóteses é mediante
solicitação do Podei Legislativo, dentro de alguns padrões
ou de algumas regras estabelecidas na lei.
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O Bãnco Central. obvi~mente, deve cu~prir a lei. Essa
foi a atitude que o Banco Central tomou ao longo de todo
esse processo das CPis do Congresso Nacional, durante a
gestão do Presidente Francisco Gros.
_O Banco Central sempre proc_urou atender, tempestivamente, os pedidos do Congresso que estivessem formalmente adequados à lei.
No caso específico da Comissão presidida por V. Ex~,
evidentemente, desde o momento em que o pedido foi feito
ao Banco Centrai, o nosso objetivo foi o de atender prontamente. O que ocorreu, na prática, foi que esse pedido envolveu o fornecimento de um grande volume de dac!os._?ortaoto ..
na -época, surgiram prOblemas operacionais do Sistema Fi~<ln
ceiro para o fornecimento desses dados.
Se não estou eng~n~do, foram reali~~Qas algumas reuniões técnicas entre o pessoal do Prodasen e alguns representantes da Febraban, da área de Informática, com a presença
também de funcionários e diretores do Banç_o Ce_otral.
Não sei qual a situação dessas tratativas atualmente. Mas
posso assegurar a V._ Ex~ que to.dos os. pedidos da comissão
serão atendidos. inclusive esse que V. Ex• mencionou há pouco.
Evidentemente, poderemos est~r _sujeitos a algumas indagações ou conversas complementares em termos técnicos_, no__
sentido de sabermos qual o modelo da- fita, o lay out, coisa
realmente ao nível técnico.
Mas o Banco central atenderá prontamente aos pedidos
da CPI da Evasão Fiscal, bem como de qualquer outra comissão_desta Casa ou__9a Câmara d_?s Deput~dos. _
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra
apenas para um esclarecimento.
. O SR ..PRESIDENTE (Raimu~do Lira) -Pois ~ão ..
· O SR RONAN TITO- Verdadeiramente, V. S• nos
dá um esclarecimento precioso.
Houve entendimento por parte do Prodasen, da Febraban
e do Banco Central a respeito do fornecimento. E V. s~ -diSSe
bem: são fitas - não são cópias - laudas enormes, intermináveis~· que Serão ·cruzadas no ~rodasen. Desse modo. isso
diminui muitO o volume e facilita o nosso trabalho.
O Din!tor do Prodasen já riOS irifofmo~ dC qúe há posSibilidade dessa síntonia entre o sistema produzido pelo Banco
Central e a Febraban.
Agradeço a V. s~ pela re-sp.osta~ . _ .
A Casa, que tem colocado muito da sua crença nas suas
CPis - e agora com razões fundadas - também fica agradecida pela resposta pronta de v. s•
Muito obrigado.
Q SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLÁ
-Agradeço a V. Ex•
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) ~ Concedo. a
palvra ao nobre Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presid..nie;·sr:·austavo
Jorge 'Laboissiere Loyola e Srs. Senadores, entedemos que
o Banç_o Central vai oc1,1par, nesse próximo período político,
nesse próximo período de governo, um papel estratégico. Um
papel realmente central num processo e numa grande _lut~
que se vài estabelecer pela estabilização da nossa economia.
Ao longo de períodos anteriores, todos os choques eletrocussivos_~ como V. s~ caracterizou, foram impostos ao País
..,...- medidas que foram elaboradas secretamente, na calada
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da noite e, depois reveladas com impacto ao País, em discussão, sem debates, sem que_ hou~essc .uma participação e- um
engajamento efetivo da sociedade brasileira.
A verdade é que o Brasil nunca se sentiu reSponsável
por uma política de estabilização~
_
-O Brasil sempre imaginou qué fSso viesse a··pa-rtí'r'âeuma mágica manipulação de número_s_ ou viesse- através da

demonstração, também mágica e fantástica, de competência
articulatória de regras· e leis rio espaço da superestrutura jurídica do País.
Ao Brasil nunca foi dito, por nenhum governante, que
a estabilização requer sacrifício.
·
E o Brasil nunca teve um governante suficientemente
competente, nesse período mais duro, para dizer ao País que
sacrifício se reparte politicamente c que se e-quilibrám os interesses quando há uma vontade política articulada para isso.
A verdade é_que todos os choques, todas as _crises, todos
os estágios novos e diferenciados _que a nossa economia viveu
sempre passaram ao longo de urna reforma_fiscal efetiva.
De todos os chamados planos ou pacotes- Plano Verão,
Plano Cruzado. Plano Bresser, Plano Colar I, Plano Collor
II - , nenhum compreendeu uma efetiva, profunda e eficaz
-reforma fiscal.
Por isso, o conjunto- de perguntas que tenho a fazer a:
V. S• se baseia muito nessa-questão, que é hoje o centro
estratégico de toda ação governamental, no meu modo de
entender, e de toda ação congressual neste País.
A questão da reforma do Estado, a partir de uma ampla
e profunda reforma fiscal.
A primeira pe-rgtiilta:--É possível bafxar os juros antes
da queda da inflação? É possível baixar a inflação sem esse
ajuste fiscal que está sendo proposto pelo Governo?
No campo da política cambial, a pOlítica cambial que
vem sendo empreendida no País, nos últimos meses, é correta
no entender de v. s~?
Sou representante do Rio Grande do -~u_l e nós, gaúChos~
estamos muito próximos da Argentina e vivemOS intensamente
o Mercosul. Recentemente fui a um debate em Córdoba,
naquele país, e lá ouvi que as lideranças económicas- e políticas
da Argentina estão culpando o Brasil pelas mudanças nas
relações comerciais. o- Brasil hoje vende muito mais do que
antes. E dizem que isso-se_ deve a uma poiítica de Subsídí6s,
a uma política de dumping a uma política de manipulação
cambial do Brasil. Pergunto a V. s~ se isSO-prOCede, se há
como equilibrarmos o nosscnelacionamento com a Argentina.
ou se isso é tão-somente Uma questão-da atual política cambial
argentina que. sabemos é uma política cambial engessada.
A outra pergunta - faço-as em seqüência, permitindo"
que V. S' responda todas de uma só vez: O q~e _pensa V.
S' de um BaJ!CO Central independente? Temos no Congrsso
vários projetas nessa dircção, dentre eles uma do Deputado
César Maia, que conheço bem, pois já tive oportunidade- de
estudá-lo e debatê-lo. Há quem diga que não pode haver
regime parlamentarista sem um Banco Central independente,
portanto é uma questão, parece-me~ muito próxima e imediata
para os brasileiros, porque- no dia 21 de abril teremos um
plebiscito que, possivelmente, irá transformai, num corte vertical e profundo, as estruturas políticas do País. É possível
que o regime parlamentarista conviva com um Banco Central
politicamente subordinado ao Governo do momento, com
as políticas monetária e fiscal- mudando de acordo com essa
---oscilação de gabinetes?
-
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A última pergunta é a respeito do federalismo fiscal,
que tanto preocupa o Ministro Krause. Como V. s~ vê a
questão da dívida dos estados, que é preocupante e que, sem
dúvida, não encontro li solução na lei em vigor, aprovada pelo
CO~~es~o Nacional e a vencer em31 de deze_mbro próximo?
Os estados não aderírarn à ela. A lei pareceu-me ineficaz.
QUál é a saída, ou seja, o que pode ser feito para que eStados
e Ihi..ulicfpios pariicípem desse esforço-fiscal qUe o País precisa
fazer no sentido de estabilizar a economia. recuperar a capacidade de ,financianiento do -Estado e retomar o crescimento
-econômíco?
- São essas as perguntas que, faço, neste momento, a V.
Sij reservando-me o direito de fazer algumas observações, caso
entenda necessário, no decorrer _d_~ sua exposição.
O SR. GUSTAVO jORGE LABOISSIERE LOYOLA
- Muito obrigado,_ Senador. Tentarei _responder na 9rdem
em qUe a:;;__questões foram formuladas -por V. Ex•
-A primeira questão "se _é pos~ível baixar os juros sem
baixar a inflação", e a segunda "se é_ possível baixar a inflação
sem o ajuste" fiscal" considero que devem ser respondidas
juntas-. ·
· ·
· ·
_Teoricamente, pode-se imaginar um cenáriO oD:"de se baixa a inflação sem o ajuste fiscal. Só que, nessa hipótese,
o ·sacrifício da sociedade seria tão grande que provocaria alguma coisa socialmente indesejáVel; recairiã. sobie a sociedade
todo o ónus do processo de ajustamef!tO. ~p~nas teoricam~nte
isso- é-poSsíVel. Na prática penSo que é impossfvel baixar a
inflação sem um ajuste -do Governo. Ou sefa, o Governo
simplesmente tem que fazer a sua parte nesse processo de
estabilização. Ele deve eq-uilibrar as suas finanças e, além
disso, deve também gastar bem, isto é, realizar urna política
racional de gastos públicos.
Quanto à questão dos juros e da ínfl3ção de inovar, a
política monetária existe e tem como objetívo a adequação
dos meios de pagamento às necessidades da economia. No
estágio em que estamos hoje no Brasil, a política monetária
está servindo muito mais de freio a um possível processo de
crescimento dos preços.
_Em furição da inexistênCia de ajuste fiscal, -a: 'polítiêa nio-·
netária hoje é incapaZ áe fazer··a inflaÇao -b3ixar aOs níveis
desejados, a não ser - repito - com custos muito grandes
para-~ SOciedade.
____ j\._medida em que o_ajustamento se faça e a_ inflação
comece a baixar, é evidente que os juros cairão gradualmente
tanto em termos riominais Como em termos reais. Esse processo é m_ais ou menos simultâneo. O que não poderá haver
é uma queda de juros preceder o ajuste fiscal, porque o efeito
pode ser muito grande sobre a demanda de ativos reais. Portanto. isso só agravaria o processo inflacionáriO.
Perguntaram-me se considero a política cambial observada nos últimos meses correta. Eu diria que sim. Ela se
baseou num contexto de liberalização gradativa do câmbio
- houve uma série de realizações do Banco Central nesse
sentido - e na manutenção da competitividade das nossas
exportações, sem - é bom que se diga - que houvesse a
utilização agressiva da polítíci_ cambial para incentivar as_ exportaçOes. Na realidade, o qUe se fez na política cambial foi
apenas dar tranqüilidade aos nossos exportadores. Diria que
o fenômeno que está acontecendo no comércio bilateral BrasilArgentina deve ser --creditado muito mais à competência de
nossOS eXportadores do que propriamente a alguma ação, seja
do Banco Central, seja de qualquer outro órgão do Governo
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brasileiro. O que os nossos exportadores fizeram foi aproveitar
oportunidades comcrciaí5-"qtic surgiram na Argentina, em fun~
ção da política económica observada por aquele país.
A política económica argentina se baseia - como é do
conhecimento de V. Ex~ - na manutenção de uma taxa de
câmbio nominal fixa. Por outro lado, o processo ínflacionãrio
interno, se bem que muito reduzido, ainda ocorre, principal~
mente nos setorcs de serviços. Isso, de alguma forma, tende
a prejudicar a competitividade dos produtos argentinos, gerando assim - eu diria - as oportunidades ~omerciais de que
os exportadores brasileiros estão aproveitando.
Evidentemente, não nos interessa ter um comércio desequilibrado com a Argentina ou com qualquer outro país. O
benefício do comércio exterior para um país não pode ser
medido nem pelo lado das importações, nem pelo das exportações de modo isolado~ Mede-se pela soma desses dois fatores,
ou seja, o ideal seria que pudéssemos importar mais_ da Argentina c não que a Argentina tívesse 'tjue reduzir aS compras
do Brasil. Evidentemente, isso depende de circunstâncias económicas. Há algumas medidas que podem ser tomadas pelo
GOverno no sentido de estimular um poucO mais-as compras
brasileiras, o que certamente está em estudo no Ministério
da Indústria e Comércio. CreiO que é esse o caminho. Acredito
também que todo esse desequilíbrio comercial entre Brasil
e Argentina tende a se reduzir ao longo de;> tempo._ O __que
existe são condições-conjunturais que foram beni apioveiÜ!.das
pela competência de nosso exportador.
Quanto à questão d_o Banco Central independente e a
questão do parlamentarismo, creio que a sociedade brasileira
d_e_va caminhar para um Banco Cential independente. Essa
é uma etapa importante, inevitável dentro do processo de
modernização -eu diria -da economia e até de um processo ... A independência do Banco Central trãnscende os lirriites
da própria questão econômíca para se tornai um instrumento
muito importante para a democracia em si, já que, comoassinalou muito bem o Senador Ronan Tito, a-moeda é um
bem público da mais alta importância e a sua presefvãção
é muito importante para a da própria democracia.
Então, o Banco central é indepe-O.dente pOrque ele surge
com um mandato claro da sociedade para ser o guardião da
moeda. E esse mandato terá de ser dado, no Brasil, em algum
momento.
Acho, no entanto, que podemos chegar a um Banco Central independente por-um caminho um pouco mais graduaL
Talvez o primeiro passo nesse sentido seja a fixação de mandatos para os diretores e para o Presidente do Banco Central.
Creio que isso deve ser examinado pelo Congresso. Não sei
se será possível no ano que vem, quando teremos uma revisão
constitucional, mas acredito que, evidentemente, se feita, será
um avanço institucioilal muito importante. E, evidentemente,
como assinalou V. Ex• a questão do Banco Central independente assume importância caso haja a adoção do regime parlamentarista, porque as mudanças de governo não podem corresponder alterações tão freqüentes no comand_Q_dO B_anco
Central, corno acontece hoje no BrasiL
Acredito que o caminho que nós devemos trilhar no futuro é o da independência, ou melhor, da autonomia do Banco
Central- esse termo é melhor que independência-, natUralmente, dentro dos estreitos limites que o Banco Central necessita.
- ---- --Com relação à autonomia d_e__que o Banco Central precisa,
gosto de repetir o que o Presidente Francisco Gros disse aqui,
quando foi sabatinado: A autonomia do Banco Central dev_e-
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se cingir à questão inonetária; o Banco Central não deve
nem pode ser autônomo para cuidar de consórcios, de crédito
habitacional etc. EsSas funções não peftenceril a um Banco
Central independente.
O Banco Central tem de perder na amplitude das suas
funções, ganhando profundidade em algumas delas. Essa é
a minha tese.
A questão do federalismo fiscal, referida por V. Ex\
tem sido um ponto de particular preocupação do Mini~tro
Krause, do Governo.
A resolução dos problemas das dívidas entre os estados
e a União e seus órgãos deve acontecer em nome do realismo
que deve reger essas relações. Hoje, na prática, se lança dívidas de um lado para outro, mas ninguém paga ninguém. Acho
que a percepção que a sociedade tem desse emaranhado de
dívidas é a de que os governos não estão se ajustando. Penso
que se deve procurar a assinatura de acordos que resolvam
essas- dívidas de forma realista, levando-se em conta a capacidade de pagamento dos estados e também da União, as necessidades da União; e estabelecer- isso é tão impOrtante quanto
resolver o problema do estoque - regras claras para o fluxo
de endiVidamento dos estados, da União e dos municfpio·s~
daqui para a frente.
O mais importante hoje é a percepção de que não se
está aumentando o problema e que ele - que chamamos,
na gíria dos economistas, caroço da dívida - seja resolvido
no decorrer do tempo, mas que não se esteja criando ou
recriando esse problema ao longo do tempo.
Então, esse controle dos fluxos e um acordo realista,que permita aos estados pagarem as suas obrigações e à União
também, é de fundamental importância d_entro do conceito
maior de ajuste fiscaL Ajuste fiscal, evidentemente, não é
só cobrar maís impostos ou cobrar impostos melhor; é também
resolver a questão do endividamento.
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, inscrevo-me
para falar ao final e tirar uma dúvida em uma resposta que
foi dada ao nobre Senador José Fogaça.
·
Muito obrigado.
.

.

.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.

Concedo a

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nas minhas indagações ao Dr. GUstavo Jorge Loyola
pretendo alinhar as questões imediatamente, e eventual comentários farei subseqüentemente. -A primeria é a respeito -da instituição nadoD.al chamada"contas fantasmas". COnsidero-as uma inStituição devido à
vulnerabilidade que o sistema financeirO demonstrou, que a
CPI apurou e, agora, até mesmo o Sr. Paulo César Farias,
nas alegações em sua defesa, insiste -e=m-tlizer- que elas são
dezenas de milhares.
Sabemos que a origem ·dessa instituição é a lei, mas ela
passa, necessariamente, pelas normas que dispõem sobre a
organização-do sistema financeiro do_nosSo País, a área espeCificam~nte afeta a V. S• enquanto Diretor do Banco CentraL
Não vou me estender mais sobre as "contas fantasmas", mas
eu as considero institucionalifadils e peTE;UntO,- objetivamente,
o que falta e o que há em matéria de disCiplina para coibir
essa proliferação. Algum banco já foi punido? Quantas puni~
Ções jã foram aplicadas aos bancos que se -notabilizaram por
essa instituiçãO áo longo da apuração-da CPI do PC? -não
vou menciOnar aqui os nomes· dos bancos, nós todos sabemos
quais são". E que normas de fiscalização foram estabelecidas
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e adotadas pelo Banco Central ao longQ dos últimos do_isanos e meio, período em que V. S' ocupa o cargo de Diretor
de Normas e Organização do Sistema Fin3.nCeii"ó? ·
·
Segundo, sobre oProagro recebimanifest_a_çOes de setores
ligados à atividade primária, com reclamaçõeS mi.iito ObjetiVaS
a respeito da, primeiro, "indisporiibilidade de recursos para
honrar esse seguro, que, n·a verdade, funciona como seguro
do financiamento muito mais do que como seguto da produção; essas reclamações sugerem que e_~t~ ,havendo interferência polítiCa para conseguir a liberaçãÇ> dt: Proagro, no Banco Central.
Tenho aqui em mãos, inclusive, um documento firmado
por um líder sindical fazendo essa colocação. Se necessário,
o documento ficará disponível.
A propósito da questão referente à punição a bancos
privados c às "contas fantasmas", que- repito- são institui·
ções do sistema financeiro brasileiro, faço uma pergunta sobre
recursos que penalizados quaisquer interpõem junto ao conselho-vinculado agora ao Ministério da Fazenda- a_t~ há pouco
ao Ministério da Economia- mas_que, na prátieá, funciona
quase que como um tribunal de _alçada do Banco Central,
porque são recursos contra penalidades aplicadas pelo Banco
Central: Qual é o prazo médio para a decisão. de um recurso
desses_? Se o prazo for muito dilatado, isso não estará facili·
tando a vida do infrator? Por que quando a justiça não se
conclui, O beneficiário é sei:iipre o infrator? E que providên·
cias, em matéria de normas e organização - ~~so tem ~ ver
com a organização~do sistema financeiro-, fóram tomadas
nos dois últimos dois anos_ e meio para reduzir tais prazos
se eles_são,'a seu ver, dilatados?
Na questão da dívida externa., o Banco Central assumiu
compromisso com- os Parlamentares, para mante-r informado
o Senado Federal sobre o comportamento das nossas reservas,
das possas disponibilidades .. em função da incorporação ao
rol das nossas obrigações práticas dos acoidoS--qu_e temos fir·
rnado ou autorizado, COmo é 9 caso das flliitis de acordo do
Clube de Paris.
Quais as providências úteis ao acomp"anhaffierlt'o dessa
dívida externa? V. S' as tomará;·caso -venha a ser.confirmada
a sua indicação para Pi-esidente dó Ba"nco Central do- i3:rasil?
Essa questão da d(vida interna já foi bem abordada, especiã.Imente pelo Senador José Fogaça, mas eu gostaria de insistir
no seguinte: O Banco Central se comprOmeteu na ·diScUssão
de um projeto de lei que resuHou na Lei n"' 8.388, que dispõe
sobre o reescalonamento. O que o Banco Central avaliou,
em matéria ·~essa lei •. que foi arranc~da daqui a fórceps [_lO
ano passado?,~. atçl)de:ndo a uma_ r~!v1ndi~~ção__4_<!_ Cârriara
Baixa,, aqui representada pelo Deputado- Paulo Ramo$, V.
s~ prestou serviços· a: Planibailc: A informação eu reçébi"desta
fonte que es'tá aqui presente' DepUtado Paulo Ramos. Foi
nessa época que a Planibanc teve relacionamento córh o Sr.
Nagi N ahas_?:
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSlERE LOYOLA
-Vou começar a responder as perguntas na ordem em que
foram colocadas pelo Senador Esperidião Amin.
Primeiro: O que fãlta e o que se pode fazer para disciplinar
a questão das contas fantasmas? Acredito que, além das medi·
das que foram adotadas, às quais vou me referir à frente,
a questão das "contas fantasmas" passa, em primeiro lugar,
por urna revisão bastante profunda do ca_ãastrt? ~~_pessoas
físicas e, de forma um pouco menos urge-me~ o cad-astro de
contribuintes de_ pessoa jurídicit do Ministério da Fazenda.
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A existência de dezenàs ct'e milhões de CPFs que não
correspondeni a contribuintes efetivos, além disso, a exi~tÇncia
cte Vários· CPFs em norÍle de· Uma mesma pessoa, tudo isso
facilitou o surgimem~ de "cc;mtas f~ntasmas".
Evidentemente, hoje, as normas do Banco Central sobre
abertura de contas exigem dos bancos a realização de uma
pesquisa cadastral, em relação àquele cliente que abre a conta.
É claro que pode haver uma fraude documental que, muitas
vezes, não pode ser detectada pelo banco. De qualquer forma,
constatou-se que um número bastante grande de banc:os não
estava tomando o devido cuidado na abertura dessas contas.
Acreditq_ que com a revisão do cadastro de CPFs,_ cqm
a obrigatoriedade de consulta a esse cadastro de CPFs, os
bancos precisam assurilir a condiçã:o de que eles têm que conhecer a vida dos seus dientes, principalmente aqueles que
movimentam altas somas de dinheiro.
É muito raro um banco perder dinheiro com operação
atiVa. Quando concede uma operação de emp.réstinio, normal·
mente o Banco sabe quem é a pessoa que está levando aqueles
recuisos. Acho que· se -os bancos tivessem o mesmo cuidado
com os seus correntistas, a probabilidade da existêJ:!Cia de
depositantes fantasmas cairia bastante.
Quanto à questão das punições, a Diretoria de Fiscalização do Banco Central abril! prOcesso administrativo contra
os bancos nos quais foram detectadas "contas fantãsmas".
Esses processos estão em andamento e, evidentemente, poder~o .s!!r punidos de__"'acordo co~ p que estabelece a Lei n"'
4.595. Ou seja, essas punições vãO desde a advertência, passando por mUlta até a inabilitação dos administradoresr

a SR. ESPERIDIÃO AMIN __:Mas foi aplicada ~lg~ma.
puiiiÇão?
·
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIÊRE LÚYOLA
-Ainda está em processo adminiStrativo. O processO- está
na fase de defesa.
Além disso, o Banco Central exigiu desses_ Bancos o esta·
be1ecimento de nOimas de controle interno mais rígidas, em
relação à questão das "contas fantasmas" e o fechamento
de todas essas contas; ou seja, uin amplo expurgo_ no seu
cadastro de depositantes.
Quanto ao que foi feito, hos últimos anos, em relação
a fantasmas, inicialm.ente é bom que se diga que a proliferação
de fantasmas decorreu, de alguma forma, do fim do anonimato
nas aplicações financeiras.
Com o fim do cheque ao ·portador houve um aumento
das "contas fantasmas". Mas não se pOde, aquí, desprezar
o _avanço que foi o fim do anonimato no sistema financeiro.
Hoje,.com os fantasmas, pelo menos, tem·se objetivamente
uma maneira de se bus.car a trilha da movimentação financeira;
e antes isso se perdiã. -Evidentemente que isso é muito pouco
e tem.. que ser feito mais.
E pQr _isso que adotamos, recentemente, uma medida
ffii.iliO mais positiva neste sentido, exigindo a identificação
de tod_os os saques ~m espécie, todos os depósitos, enfim,
to_da a movim~ntação financeira acima de dez mil dólares._
É feito pelos Bancos um relatório de CPFe que é encaminhado
ao B~nco Central. Evidentemente que precisamos ter, corno
instrumento importante, um bom cadastro de CPF.
Essa norma de ~xigir a identificitção já existe em outros
países- nos Estados_Unidos ela já existe há bastante tempo
- e vai dar um pouco mais de condição de controle pelo
Banco Central.
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Quanto :1 qucst•lo da::> 1wrmas para a ahçrtura de contas.

isso está sendo. no momento. n..·visado no Banco Central para
ver quais m~didas o Banco Central _tornará para evitar o Surgimento das .. contas fantasmas" ou. pelo menos. a sua proliferação nesse nível.
Eu gostaria de juntar a essa pergunta a questão dos recursos. O Senador tocou num ponto realmente muito importante.
A Lei o~ -+.595 estabelece que os recursos para o Conselho
Nacional de Recursos tem efeito suspensivo. Portanto. quando
é aplicada uma penalidade. imediatamente o administrador
ou o Banco entra com recurso e. com isso. a eficâcia da
punição se perde. principalmente a tempestividade~
O prazo médio, hoje. para um julgamento. no Conselho
de Recursos. Senador, é de três a quatro anos. Não tenho
aqui o estoque de processos que tem o Conselho de Recursos,
mas deve ser de novecentos, por aí.
A solução para isso. acredito que- em primeiro lugar.
a lei do sistema financeiro alterará a Lei n"' 4.595 - deva
ser estabelecido algum tipo de limitador, ou, pelo menos,
a eliminação do efeito suspensivo. Creio que tem que existir
um tipo de penalidade que seja imediatamente aplicada, principalmente a nível de multa pecuniária, porque- o bolso é
o órgão mais sensívet do corpo humano. Portanto, as multas
poderiam ser aplicadas com muito mais eficácia.
Agora. do ponto de vista do Banco Central, as providências que foram tomadas Para esSa questão do processo
administrativo. foram no sentido de agilizar a trarriitação dos
processo do Banco Central, ou seja; a nível da instituição.
estabelecer limites muito mais estreitõs.parã o pfóCe'SSC( íi1clusive estabelecendo alguns ritos sumários. Entretanto, hâ uma
limitação eni ·race âã. necessidade de se preservar· u direito
de defesa das instituiÇões que estão sendo processadas. Em
linhas gerais, isso foi feito.
A questão do Proagro- até adivinho quem foi a liderança·
rural que transmitiu ao Senador as informações . . . . ,. deve ser
dividida em duas partes: o_que se chama Proagro novo e
o que se chama Proagro velho. O Proagro velho correspondia
a uma época em que os recursos do Proagro eram arrecadados,
entravam no bolo de arrecadação do Tesouro Nacional, e
a liberação das coberturas só era realizada quando o Tesouro
tinha verba orçamentária para isso, e na medida da disponibilidade de caixa do TesoUrO.
A partir do ano passado, estabeleceu-se o que se chama
Proagro novo. Esse Proagro novo, basícamente. os recursos
dos prêmios vêm para o Banco Central, são aplicados em
títulos públicos e são liberados pelo Banco Central aos Bancos,
na medida em que são solicitadas as coberturas. Este ano
de 1992 foi o aO o de estréia desse Proagro, pois foí o primeiro
ano em que o Proagro funcionou.
_
Houve necessidade de se estabelecer um sistema de processamento de dados de informações no Banco Central, para
que aquela instituição pudesse checar cada pedido de cobertura com a respectiva cédula rural. Por problemas técnicos
do Banco Central e dos Bancos, efetivamente, começamos
este ano a pagar no iníciO de setembro, e não no final de
julho, como seria recomendável do ponto de_ vista do calendário agrícola. Houve esse atraso.
Esse pagamento tem sido feito estritamente na ordem
- isso é feito por Computador - de_ infOrrriaÇões qUe os
Bancos têm. Por exemplo: se o Banco Central tem hOje de
liberar "x"' milhões de cruzeiros, isso é distribuido pelos Bancos proporcionalmente aos pedidos de cada um deles, e os
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Banco::. são obrigados a pagarem. primeiro. as cédulas mais
antigas, quer dizer, nessa ordem.
-- -Não sei, Senador- Pm;so até dc:ipois de V. Ex··', se tiver
alguma denúncia específica - de nenhum caso que a fila
tenha sido furada, vamos dizer assim, porque isso é feito
por computador. Portanto. não sei se há interferência_s políticas nesse processo.
Sobre a questão da renegociação da dívida externa, essa
Comissão, em particular, tem acompanhado todo o processo
de negociação da dívida externa. seja com o Clube de Paris,
seja com os credores. os banqueiros privados.
Ao longo desse convívio, temos transmitido ao Senado
todas as informações necessárias a que esta Casa examine
e aprove os acordos internacionais.
Pelo que tenho conhecimento - não é a minha área
específica no banco-. isso tem sido feito. Mas posso assegurar
á V. Ex• que o Senado terá acesso a todos os dados que
se façam necessários.
.. Particularme"nte, eu gostaria de continuar o bom relacionamento que o Presidente Francisco Gros e toda a sua diretoria estabeleceu com o Senado, em todas as matérias, mas
principalmente nessa questão da dívida externa. Inclusive,
dentro de poucos dias, deverá ser encaminhado, para apreciação no Senado, o acordo com os bancos.
Portanto. o Banco está à disposição do Senado e de V.
Ex~ para qualquer informação pertinente ao assunto.
Com relação àquela lei aprovada apressadamente, em
ftinÇãti do final do ano, o Banco Central particípou- mais efetivamente da discussão da dívida no que se relaciona à dívida
mobiliária, que, segundo tese defendida pelo próprio Banco,
·não deveria estar inserida nesse acordo.
A razão para essa defesa baseia-se no fato de que, em
setembro de 1990, houve uma crise no mercado de títulos
estaduais, que se refletiu, entre outras causas. pelo aumento
do custo dessa dívida comparativamente ao custo da dívida
rnobiliária federal. De 1990 para cá, o Banco Central adotou,
jun-tamente com as administrações das dívidas mobiliárias dos
Estados, uma série de medidas que regularizaram o mercado.
Hoje, ospread, a diferença entre a taxa paga pelo título
federal e a taxa paga pelos títulos estaduais é muito pequena.
Nesse caso, entendemos que podem ser efetuados acordos
entre o Banco Central e as administrações dessas dívidas mobiliárias: havendo um pacto de redução dessa dívida, o Banco
Central estaria disposto a, dentro de determinados parâmew
trbs, realizar operações de troca de títulos, como realizamos
no passado, de forma a evitar que haja excessiva subida do
custo dessa dívida. Ou seja, é como se o Banco Central ofere:.
cesse uma espécie de seguro para a diferença do custo entre
a dívida mobiliária federal e a estadual.
Essa é uma posição pesSoal. Evidentemente, dentro de
um contexto mais amplo da negociação, essa questão da dívida
mobiliária pode-se colocar de uma forma ou de outra, mas.
em princípio, a opinião técnica do Banco Central tem sido
nesse sentido.
Quanto à pergunta de V. Ex', atendendo à solicitação
do Deputado Paulo Ramos, eu gostaria de informar que trabalhei na Planibanc, do fim de 1987 ao final de 1989, durante,
portar;tO, a crise do episódio Naji Nahas.
Mas eu aproveitaria a oportunidade para esclarecer um
pOuco mais· essa qUestão.
Primeiro, a área em que eu trabalhava não era a responsável por esse tipo de operação. Trata-se do Becap - uma.
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área de controle, de renda fíxa, que nada tinha a ver com

essa questão de operação Naji Nahas.
Segundo, o papel da Planibanc, junto com dois ou trés
outros grandes bancos, era o de financiador do Sr. Naji Nahas,
ou seja, o banco concedia crédito ao Sr. Naji Nahas e, como
todas as instituições-que avalí:iram mal eSSC crédito, teve suas

perdas. Esse episódio foi exemplar por ter sido a primeira
vez, no Brasil, que todàs as_perdas foram absorvidas pela
iniciativa Privada; não_se recorreu ao dinheiro público. Foram

decisões de crédito erradas que redundaram em prejuízos fi~
nanceirõs.
Há um inquérifo na CVM sobre o caso Nahas, que, por
raz.ões_que desconheço, não foi julgado até hoje. Nesse inqué-

rito, fiCa demonstrado que houve, na época, uma omissão
da Comissão de Valores Mobiliários em relação à questão
Naji Nahas, diante dos indícios de concentração de ações,
ou de operações, no mercado. .
Nesse processo, pode ter havido manipulação de preço
de ação, que é o objetivo desse inquérito. Isso é feito, entretanto, .do lado das corretoras que compram ações e não daquelas que estão financfã.ndo_. E muito importante separar os
dois lados da questão, quer dizer, aqueles qu-e financiam não
têm acesso direto ao pregão, não estão no pregão.
Por úm, apesar dos títulos pomposos que foram mencionados, eu não -era diretor estatutário, mas uril funcionário
de uma área específica -renda fixa - , diferente dessa área
de renda variável, que nunca foi a minha especialidade.
Espero que tenha esclarecido as dúvidas de V. Ex• e
as do ilustre Deputado Paulo Ramos nesse particular.
O SR. ESPERlDIÃO AMIN - Sr. Presidente, desejo
fazer três comentários muito fápidos.
O primeiro é a- rCS(:>citO do relacionamento que o Banco
Central estabeleceu, na gestão do presidente Francisco Gros,
com o Ministro Marcflio Marques Moreira _com referência
à dívida externa.
A meu ver, trata-se de um relacionamento maduro, responsável e mesmo exemplar. em função das competências,
das atribuições que o Senado passou a ter corri-a COilStituiçãc
de 1988. Espero que esse relacionamento possa, como V.
s~ frisou, ser ·mantido e aprhnoradO.
Quanto a sua observação a respeito da Lei n9 8.388, quero
lembrar que ela não tinha que _ser aprovada no final do ano
porque não respeitava nenhum principio de anualidade. Pelo
contrário, previa seis meses para a realização dõs acordOS.
Recordo-me de que até hoje só um Estado firmou o
acordo preliminar e nenhum assinou o termo definitivo. A
lei vai caducar neste fim de ano, e fica demonstrado que
aquela urgência toda foi um equívoco, infelizmente-em cima
do Senado. Faço este registro com o meu veemente e qUase,
como sempre, inoportuno protesto.
-Gostaria de fazer uma indagação: quem era o responsável
pela CVM, ou quem eram os dirigentes da CVM em junho
de 89, se V. Ex• se lembrar, já que existe um iil(juéiito ainda
não terminado?
Finalmente, vou fazer um apelo a V. S•, à instituiÇão
Banco Central c, se for necessário, pelo menos pessoalmente
me coloco à disposiÇão para ajUstar as leis a uma providência
higiêniCa.
A resposta de V. Ex~ à questão das contas bancárias
não me satisfez. Não posso me conformar com o· fato de
que a CPI do PC já acabou, estamos no limiar de um julgamento do Presidente gue pode resultar na perda do mandato,
na sua inabilitação por Ranos, e, até agora, não houve punição
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a nenhum banco patrocinador de conta fantasma. V. Ex" sabe,
como nos asseverou um Colega nosso, dono de banco, que
esse é um jogo de mercado, e o banco que quer tem conta
fantasma, e ganha com isso; o banco que não quer não tem.
Então não posso me conformar que não tenha havido uma
punição.
_
· - Não vou responsabilizá-lo por isso, porque a área não
é diretamente sua, é da fiscalização, muito embora normas
e organização sejam diretamente da sua alçada. Quem faz
nórmas e organização tem_ que estar atento para a realimentãÇ"ão que a realidade nos apresenta, e a realidade está aí,
escandalosa.
Quero, entretanto, fazer um apelo para que seja efetuada
a punição, e punição divulgada, à altura do crime. Isso é
um crime contra a fé pública, é crime de falsidade ideológica,
patrocinada pelo banco. Não acredito que tenha algum banco
ingênuo nisso. Se tiver, pedirei desculpa. Mas hoje estou convencido de que há um concurso inteligente - e aí vou dizer
a palavra mais desagradável -com a abstinência, para não
falar em cumplicidade, da autoridade fiscalizado_ra, que é o
Banco Central. Então quero fazer um apelo para que isso
não prossiga.
Estou satisfeito. Peço desculpas se exorbitei no tempo.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Senador Ruy Bacelar.
O SR. RUY BACELAR- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Dr. Gustavo Loyála:
Não irei questionar, Sr. Presidente, a respeito do _cidadão
Gustavo Loyola, servidor do Banco_ Central, já que--K S',
há dois anos e dez meses, mais ou menos, foi sabatinado,
nesta mesma Comissão, para poder ocupar o·cargo de Diretor
de Normas e Organização_ do Sistema Financeiro do Banco
Central do Brasil. - - - -Entretanto, pela exposição do Dr. Loyola. pude depreender que o BancoCentral, como órgão responsável pela política
__monetáfia, regulador e operador do Siste~a Financeiro Nacional- e S. S\ como Diretor atual do Banco Central- alegou
qu(;! a política adotada, se não ajudou. não prejudicoU a situação económica difícil que o Brasil vive.
Como Presidente do Banco Central, V. S-' dará continuidade à política adotada até o presente momento?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Sim-.- Depois, Se V. Ex~ me permitir, especificarei melhor.
O SR. RUY BACELAR- Com a Constituição de 1988,
os Constituintes atenderam a um _clamor nacional do povo
brasileiro, no sentido de desconcentrar os recursos públicos
-mono-polizados pelo Poder Central, já que os senhOres prefeitos e os senhores governadores eram verdadeiros mendigos,
e vivíam deixando os seus Municípios. os seus Estados, para,
com o chapéu na mão, pedir esmolas aos dirigentes públicos
nacionais.
Houve essa descentralização. Os Estados e Municípios
passaram a ter mais ·reCursos; o Governo Federal, a União,
um pouco menos.
Pela Constituição Federal dever-se-iam levar encargos
para os Municípios e- para os Estados. Não sei por que sobretudo em vários setores da Educação, da Saúde - a
União continuou com os mesmos encargos. Essas obrigações
não foram repassadas para os Estados e Municípios.
No meu entender, a culpa é do Governo Federal e da
própria União. Por exemplo: ensino de 1~ e 29 Graus conti-
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nuam hoje sob a mesma responsabilidade do Governo Federal, da União; a questão da saúde também.
Da exposição-de V. S\ pude depreender que o senhor
acha que resolveremos os graves problema~ económico~ dg
País- V. s~ fez maior referência ao económico. Vou acrescentar o financiamento, o social, se houver uma contenção
mais efiderite Oos gastos do setor público com a Reforma
Fiscal, ou Ajuste Fiscal, ou aumento da carga tributária para
melhorar o caixa do Governo Federal.
É verdadeiro esse seu pensarpento? Eu o entendi bem-?
Faço a pergunta a V. Ex• .
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
--Referi-me à questão do equilíbrio das contas públicas bem
como - um pouco de passagem __..; à questão da qual~d_~_~e
dos gastos públicos. O processo não se cinge apenas à questão
da redução do gasto; o processo çle ajustamento do setor
público passa evidentemente pela qualidade desses_ gastos_,
pela sua distribuição.
V. Ex" tocou num ponto muito importante que é a repartiÇão de encargos entre União. estados e municípios. A Constituição de 1988 trouxe uma novidade em r~lação a isso, como
V. Ex• asseverou, mas ainda não foi concretizada.
Esse conjunto de medidas fiscais que ora foi encaminhado
pelo Governo ao Congresso- Nacional não aborda essa questão. Isso, porém, nãO significa que essa questão não deva
ser colocada em algum momento. Não sei se em seguida ou
ao ensejo da própria discussão da reforma constitucional. Pessoalmente, compartilho da tese da descentralização. A meu
ver, há gastos que podem ser muito melhor realizados pelos
municípios e pelos GOVernos estaduais.
Respondendo mais objetivamente à questão c;:olocad~ por
V. Ex•, diria que uma boa política fiscal, uma boa política
de GoVerno, área eConómica de Governo, das finanças públicas, não se esgota na questão da tributação. É necessário,
como eu disse, atentar-se para a qoestão dos gatos, quanto
ao seu tamanho e qualidade. É importante __ nessa discussão
da privatização definír onde se efctuará o gasto, se na Saúde,
na Educação, na Segurança, ou com empresas estatais, ou
em subsídios. Toda essa discussão é muita importa~ te no processo de ajuste. Evidentemente, não se esgota na questão
da tributação.
O SR. RUY BACELAR- Sr. Presidente, ouvi a resposta, mas não estou satisfeito. Contudo, vou dar prosseguimento
à última pergunta, já que os Çolegas estão querendo questionar o futuro Presidente do Banco Central, a respeito de
algumas indagações solicitadas por um Colega meu;itm Deputado Federal, acerca das liquidações processad_a_s pelo Banco
Central na área financeira. Gostaria de saber se o Dr. Gustavo
Jorge Laboissiere Loyola, como Difctor de_No!_mas e Organização do Sistema Financeiro do -Banco -Central do Brasil,
sabe, tem conhecimento do número das mesmas liquidações
em execução no Brasil, e qual o prazo aproximado de cada
uma? Informaram-me que há liquidações com quase dez, quinze anos sem o seu término. Qual o motivo na demora da
execução dessas liquidações?
Uma outra pergunta- isso me foi passado pelo Colega
Deputado, não tenho conhecimento da causa, estou somente
fazendo o papel dele- é se S. S• pode iflformar algo a respeito
do Grupo Nacion-al Brasileiro, que entrou cm fase de liquidação e que o fato é tido como uma injus-tiça, segundo informações que recebeu esse meu Colega. Essa afirmação é verdadeira?
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O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLÀ
-Antes de responder à sua pergunta, gostaria de tecer algu:"
mas considerações, porque o processo de liquidações extrajudicais tende a ser moroso no Banco Central.
. Conto bem sabe V. Ex\ no processo de liquidação, O
Banco Central age como juiz, e, muitas vezes, concorre com
essa condição de juiz também na condição de credor da massa.
A exemplo também dos processos de falência e concÓÍ'~
data, são processos demorados, porque, muitas vezes, exigem
acordos com os ·controladores das instituições liquidadas. É
necessário chegar-se a um acordo em que o controlador pague
os seus credores, observando estritamente a sua ptoporciônalidade, ou seja, a força da massa; o resultado da liquidaçãà
tem que ser distribuído pelos credores de forma proporcional,
_respeitando, evidentemente, os credores privilegiados, os tr~
balhistas ...
Esse processo tende a ser mais moroso, ou mais ágil,
na medida em que houver pontos de acordo que possam convergir. Freqüentemente, há discussão entre os cre9ores e _o
acionista, e o Banco Central, nessa condição, tem o seu trab~
lho dificultado. O acionista se rebela contra determinadas
decisões do Banco Central, indo à Justiça em processo de
liquidação; ele então é suspenso durante um certo período.
Enfim, existem vários incidentes ao longo do período de liquidação que tendem a tornar um processo moroso.
Infelizmente, Senador, não tenho o número preciso, mas
posso asseverar a V. Ex~ que o número de liquidações que
o Banco Central encerrou até hoje é muito maior do que
o de liquidição pendente. Temos tido sucesso em encerrar
-rapidamente o processo de liquidação.
Há, evidentemente, alguns casos, como o mencionado
por V. Ex~, do Grupo Nacional Brasileiro. Não conheç~respe
cificamente. a sua situação. Sei apenas que se ·trata de uma
liquidação antiga no Banco Central em que o aci_onista qu~~
tiona uma série de atas daquela instituição financeira; sçi
que não foi possível nenhum acordo em relação a esse grupo;
certamente, por isso, é que existe esse atraso todo na solução
desse problema.
Por se tratar de uma liquidação muito antiga, pão conheço
as condições que a determinaram à época .. Posso verificar
no Banco Central, assim _que tiver acesso, e responder a V.
Ex~ especificamente sobre esse caso. No momento, infelizmente, não disponho de dados específicos, sobre que circunstâncias ocorreu a liquidação desse banco.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Muito obrigado.
Tem a palavra o nobre Senador João Rocha.
O SR. JOÁO ROCHA- Sr. Presidente, Ses. Seriadore.s,
Dr. Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, V. S• mencionou aq~i
- e deixou bem claro- que, graças à rigorosa política monetarista implantada no País, não tivemos uma crise mais profu~..
da. Eu queria saber de V. s~ as respostas para as seguintes
indagações:
Em setembro de 1991, com a inflação de praticamerite
15% ao mês, os bancos captavam recursos à média de 800%
ao ano. Hoje, coma inflação de mais ou menos25%, aimpren·
sa registrou ontem que a captação de recursos está girando
em tomo de 2 mil, chegando até 2 mil e SOO por cento a"o
ano. Quem está ganhando com essa política monetarista de
recessão, de inflação e de juros altos? A sociedade ~ivil, _a
3.tividade produtiva ou o sistema financeiro do nosso País?
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A segunda pergunta vem entrelaçada com a primeira:
_ Não é trivial responder se o sistema ba_ncário ganha ou
em termos reais, em quanto cresceu percentualmente, de sew
perde com a taxa de juros elevada. Talvez o grande respont~mbro de 1991 a outubro de 1992, a dívida interna dos goverM
sável pela inflação - se é que podemos reduzir isso a um
nm. da União, dos estados e dos municípioS? Quem inflaciOna
segmento da sociedade - é o Governo, que gastou m~is do
mais a econonlia do nosso País? É o assalariado? :é o pequeno,
que tinha ou o Governo que não se ajustou quando devia.
o micro, o médio, o grande empresário que vive - como
Nós, na década de 70, experimentamos o chamado período
V. 5' citou- há maiS de 10 anos em situação pré-f:ilimentar?
do milagre, e quem o alimentou foi o endividamento. Quando
Qu é o Governo, que nra-rftém e alimenta permanentemente
sobreveio a crise de 1982, o GovernO disse claramente para
a c;iranda financeira?
a sociedade: O regime de endividamento acabou e teremos
V. s~ acha que um dos principais fatOres para sonegação
que mudar. O setor privado, efetivamente, mudou, mas o
de tributos e contribuições para a União decorre, fundamenGoverno continuou neSse mesmo- regime de endividamento. talmente, da pesada carga tributária e da taxa elevadíssima
A incapacidade de atacar diretamente as fontes da inflação
de juros, que faz com que o empresário, para sobreviver,
fez com que ela se perpetuasse. Preferiu-se muitas vezes o
usa para o seu capital de giro essa sonegação real de impostos?
uso de estratégias de choque, enfim, coisas não profundas;
Em países do Primeiro Mundo, especificamente os Estaw
fez-se muito mais do que uma maquiagem do processo,__sem
dos Unidos, recursos são captados e transferidos à atividade
atacar as causas profundas do mal; os efeitos colaterais foram
produtiva com o spread que gira em torno de 5 a 20%. Em
atacados, não o mal em si.
nosso País, as aplicações cm CDB, nos últimos 30 meses, .
Uma das razões da sonegação sãq as altas alíquotas. Mentiveram uma rentabilidade real de 86% e, neste ano-, já ultracionei que a carga tributária no Brasil é extremamente mal
passa a 27%..
-distribuída. Alguns segmentos têm uma carga tributária muitO
Essa última década foi descrita por V. s~ como uma décaeleVada, o que induz à sonegação; a tentação para sOnegar
.da perdida, que não-teve crescimento real em nossa economia.
é maior.
O sistema financeirO nacional teve ganhos sempre superiores
Quanto à questão das taxas de juros com s_on_egação,
~ 9% ao ano, e a imprensa noticiou, se itão me falha 3 memópode alguma empresa optar entre pagar juros e sonegar, mas.
ria, dez ou quinze dias_ atrás, que o sistema financeiro, em
do ponto de vista global da economia não vejo relação _di!e!a.
nosso País, teve um crescimento real de 53%, em comparação
-O fato -de a taxa de juros real no Brasil ser muito elevada
~o mesmo período do ano de 1991.
·se
deve,
em parte, à política monetária. Mas há outros fatores
Manter a economia, indexada ou atrelada, que não traga
tanto prejuízo para a ·população não _seria melhor do que como, por exemplo, a questão da íncerteza em relação à inflaconcentrar toda essa riqueza em um só segmento empresarial ção.
Uma instituição financeira, quando vai fixai-Uma taxa
da sociedade?
O SKGUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA de juros para o mês de março de 93, não tem certeza de
·-Sr. Seriãdor, a primeira perguitta de V. Ex~ refere-se à quanto será a inflação; ela pode exigir um prêmio de risco
questão das taxas de juros: quem ganha com elas é a sociedade, maior; ela não tem certeza sobre a permanência- dos contratos
-.-o· setor produtivo ou é o sistema bancário? Como aduzi nas financeiros- aliáS, é um outrO problema em nosso sistema
minhas considerações inidã.iS-~ se partirmoS do pressuposto, finanCeiro. Os contratos foram desreSpeitados sistematicacomo eu parto, de que a políttca-monetária protege· a sOCiedade mente a partir do Plano Cruzado, e a base do sistema fina-ncontra a hiperinflaçãõ, cu diria qUe, do ponto de vista difuso, ceiro são os contratos financeiros, que é o que encarece o
a sociedade ganha, porque se evitou a hiperinflação. O pior crédito. A intervenÇão do Governo via modificação de regras
'impOsto que existe é a inflação. É a inflação cii.IE ganha o contribui para aumentar essa margem de taxa _de juros, não
!sistema bancário; ele ganha porque a inflação é alta. Basica- apenas a política monetária.
Finalmente, quanto ao questionamento de V. Ex~ se não
mente dois setores ganham com a inflãção: o setor financeiro
e o Governo·. Na medida em que se evita que a inflação seria melhor indexar a economia, viver num regime de inflasuba, a sociedade ganha. O setor produtivo, diretamente, ção, com todos os preços indexados em que se reduziriam
com a taxa de juros elevada, dificulta a sua atuação. _Os investi- as perdas, eu diria a V. Ex~ que, mesmo num regime indexado,
'nientos produtivos são desestimulados, há uma eleVação do a inflação continua sendo um imposto altamente regressivo
custo; portanto, existe efetivamente uril pi6fU(zo para o' Sêtor e penalizador. Há sempre aqueles que não têm acesso formal
produtivo. É por rs-so-que as políticas monetãrlas, sozinhas, a essa indexação. Um regime desses, a meu ver, não resolve
não têm o condão de realizar todo o esforço, exceto se combi- o problema dos menos favorecidos; ele continua penalizando
mediante a adoção do imposto inflacionário .
. hadas com outras políticas. É justamente por causa desse
Além disso, quando se faz uma indexação e_ não se comdiagn6Stico'cjue se procura buscar o ajuste fíScal.
Quanto aos ganhos do sistema bancário - a ·questão bate a inflação, a indexação tem um efeito interessante: atua
das taxas de juros ---:-: eu diria que o qu~ é mais relevante mais no sentido de impedir que a inflação caia, mas não necespara ele é a diferença enu:e ·o preço que--paga pelo dinheiro sariamente que suba. Sempre- que há um choque externo ou
e o preço pelo qual o aplica. Essa diferença - que Como um choque de safra agrícola, a inflação tende a mudar de
. uma tenacidade chamamos de margem ou spread - varia um patamar X para um patamar superior Y e a se perpetuar
·em função de urna série de fatores. Eu não sei ãvaliar se nesse patamar até que um novo choque venha. Quando o
o spread bancário entre setembro de 1991 e agora aumentou. choque é positivo, não necessariamente a inflação cai. O regiPossivelmente, deve estar no ffiesrilo níveL É muitO mais co- me indexado é de um equilíbrio inStável e extremamente perimum ouvir banqueiros pedindo a redução de taxas de juros goso; seria como viver no fio _de uma navalha.
,do que a subida. Isso porque o banqueiro, no fundo, quer
O SR. JOÃO ROCHA - V. Si
respondeu total. fazer negócios, mas c_om quem pode pagar. Se a taxa de juros
mente a pergunta. Eu perguntei. em termos reais, percentualsobe muito, ele corre um risco maior,

não
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mente, quanto crescc_u a dividu da União. dos Estados e Muni·

cfpios de setembro de -9i a setembro de 92?
~ outra pergunta, cuja resposta não me satisfez, foi a
segumte: Quem ganhou nesse período de doze meses: o siste·
ma financeiro, a sociedade civil ou o próprio Governo? Vou
~té faze~ uma .complementação a essa pergunta. Hoje:_, no
Sistema fmancetro, es~ão aplicados quantos por cento na mão
do Governo? 70%, 80%?
- · - --. O sistema financeiro hOje busca captação, não o e-mpréstimo. Ele busca captar no mercado aquele recurso que repassa
para a -~nião uma grande fonte de receita- dele, tranqüila
e sem nsco. A minha pergunta é só essa: do circulante no
País, quanto os bancos-direcionam para rolar dívida de governo de Estado, União e Município? Quem ganhou nesse período de doze meses? Se foj o sistema financeiro, se foi a atividade
produtiva ou se foi o Estado. E o outro, que ·s-eria-·o_Segufnte-:Quanto cresceu, em termos reais e pcrcentllaíS,--a dív-Ida interna dos Estados e Municípios da União?
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Es~e valor tendeu a se estabilizar depois de julho, ao se conclutr a devolução dos cruzados. Então, ele tem ficado mais
ou menos constante. Acredito também que as dívidas dos
Estados, nesse_ período mais recente, tenham ficado constantes.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Chagas RoÇ-rigu~s.
.
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente, Dr.
Gustavo Loyola, meus colegas:
_
Serei muito breve, Sr. Presidente, não gostaria de ser
repetitivo e pediria a atenção apenas para dois assuntos. Em
primeiro lugar, quero cumprimentar o nosso Dr. Gustavo
Jorg_e__Loboissiere Loyola pelo seu rico curriculum.
-=- T~ata-se de l!m homem ligado ao Banco Central por conCUrso; e Econom~sta, M~stre, Doutor e participante de inúineras missões no exterior.
O primeiro é um- assunto de_ âmbito regional, mas de
certo modo nacioinal; e o outro interllacional.
Quanto ao naciOnal, o próblema é da fiscalização. Três
O SR. GUSTAVO JORGE LABOiSSi"E.RÉ LOYOLA
bancos estaduais, o da Paraíba, o do Rio Grande do Norte
-Bom, Senador. vou tentar responder.
e _d_o Piauí, meu Estado, foram objeto de liquidação extrajuSobre quein ganhou, acho que tem que se qistinguir
diCial no Governo estadual anterior.
primeiro a questão do setor produtivo, falando-se mais amplaFui Governador dõ Piauí e durante aquele tempo o Banco
mente da produção de investirileilto de empresas, porque emdo Estado pagou dividendos. Eu disse que o meu Governo
presas também aplicam no mercado financeiro.
foj o primeiro a pagar. O Senador Hugo Napoleão, ·hoje MinisAcredito que esses ganhos financeiros tenham sido distritro, disse que o meu Governo fOra: o únicO.
buídos entre o sistema fiilanceil'o e aqueles que aplicam recursos no sistema financeiro liquidamente, sejam peSsoas físiCas - --- -A solicitação que faço é no sentido de que o Banco Central
tenha uma fiscalização permanente para evitar a chamada
ou pessoa~ jurídicas. Eles tém recursos líquidos. portanto,
~iqu~P,ição extrajudicial, sobret~do ~e bancos estaduais. O proeles ganham.
_
blema não ~ decretar a liquidação, e sim impedi-la, poique
O sistema financeiro, e·videritenleOte, ComO ierll recursoS
ela traz preJuízos aos trabalhadores, às famílias, aos _clientes,
líquidos, também ganhou. Então quem perdeu? Quem tem
aos usuários. Espero que não se haja fiscalização como tamdívida. Quem é o maior endividado? O Governo e outras
pessoas físicas e jurídicas (empresas) que tiveram. dívida líqui- - bém os responsáveis sejam punidos na forma da lei. Para
isso, é preciso que o Banco Centrafesiej3 mObíiizado.da nesse período. Porque o juro pode ser visto COmo um
Com relação ao segundo assunto, de âmbito internaciopreço de u1pa mercadoria, -se ela está cara, normalmente aí
nal, entre as missões designadas, vejo que V. Ex~, comp~réceu.
é fáCil ver quem ganha ou perde.
no ano de 1984, à 39a Reunião de Batfcos Centrais Latino-ASobre a questão da dívida mobiliária, oU melhof, da dívida
mericanose Espanha; no mesmo ano, à 21• Re_união de Govertotal, tenho aqui um dado da dívida federal que talvez satisfaça
nadores Latino-Americanos da Espanha e das Filipinas. __
apenas parcialmente a pergunta de V. Ex~ A dívida federal,
Recentemente - vamos ser breve - em 1992, V. EX'
a dívida do setor público total- tenho um dado entre dezembro de 1991 e setembro de 1992- caiu, em term_os reais, ·foi representante do Banco Central, como Governador alterno, da 54~ Reunião de Governadores de Bancos Centiaís da
4%. O que houve, na realidade~ durante esse período, o que
América Latina e da Espanha e da 20~ Reunião do Conselho
se observou, tanto na dívida federal, quanto na dívida dos
para Assuntos Financeiros e Honorários_ em Ersalvador.
Estados. foi uma mudança da composição dessa dívida. Isto
Observo, porém, que Portugal, as Filipinas e a Espanha
é, no caso específico da dívida federal, houve a devolução
não têm participado.
dos cruzados - que era uma dívida do Governo para com
V. Ex~ vai presidir o Banco Central -está de pafabéns
a sociedade- e houve também um redução da dívida externa
aquela instituição financeira - juntamente com o Ministro
·
pelo aumento das reservas internacionaiS.
das Relações Exteriores, que é um Colega nosso, o Senhor
Esses, dois efeitoS-qUe, portanto, corresponderam a uma
__ _
-· __
_ -__ -redução de aproximadamente 27% no perfodo da dívida exter- Fernando Henrique Cardoso.
Gostaria apenas de sugerir que o Banco Central e o Minisna líquida, foram contrabalançados pelo aumento da dívida
tério das Relações Exteriores tomassem as medidas junto ao
mobiliária, em termos reais, de 178% no período.
Governo Itamar Franco para fazer com que Portugal participe
De forma um pouco menos forte ocorreu a mesma coisa
desses eventos. Custo a crer que Portugal esteja desinterescom a dívida dos Estados, porque parte da dívida mobiliária
sado. Talvez um trabalho do Brasil nesse sentido posso trazer
dos Estados estava no Banco Central, depositada juntamente
Portugal para esse mundo Ibero-Americano.
com os cruzados; esses títulos foram devolvidos a mercado,
_ J;;ra!Jl esses dois assun~os. No mais, quero cumprímeritar
durante a devolução dos cruzados.
Posso encaminhar a V. Ex• uma publicação do Banco V. E~ pelo cargo que ocupará. Sei que o Banco Central
estará em boas mãos.
Central a respeito, que tem todos esses valores sobre o crescimento da dívida dos Estados e do Governo Federal.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
Estamos, hoje, Com uma dívida mobiliária ~só para -~uito obrigado, Senador Chagas Rodrigues, pelas palavras
mudar aqui - mais ou menos em tomo de 8,9% do PIB.
gentis de V. Ex•

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO N.AC!ONAL (Se_ç!io II)

Em relação ao segundo tema, o n_obro::: Parlamentar tem

razão. A meu ver, Portugal deveria e poderia se integrar
a essas reuniões. Na verdade, em algumas delas,

~iveJPOS

a

apresentação do Banco de Portugal na condição de obserR
vador. Recordo-me especialmente dessa reunião, assinalada
por V. Ex.", realizada em Havana, Cuba, em março de 1991.
Portugal esteve presente como observador.
Não sei responder a V. Ex\ neste momento, porque Portugal não se engajou de forma mais definitiva nesses encontros. A sugestão de V. Ex~ será considerada e levada à próxima
reunião e também aos demais órgãos do Governo brasileiro
envolvidos na questão.
:·Quanto aos bancos estaduais, da mesma forma, V. Ex•
tem razão: o remédio preventivo é sempre melhor do que
o remédio curativo. Temos que procurar uma fiscalização que,
efetivamente, evite o remédio extremo da liquidação.
QUanto à.questão d(! Banco do Estado do Piauí, a fase
- pior, ou seja, a fase _de deterioração...
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O SR. PRESIDJõNTE (Raimundo .L.ira)- Passo a palavra aõ Senador Onofre Quinan.
O SR. ONOFRE QUINAN- Sr. Presidente, Dr. Gustavo Loyola, meus colegas:
O Banco Central vende papéis no mercado para financiar
o déficit público. Qual o critério do Banco Central para pagar
os investidores 30, 40% ao ano acima da inflação, e se essa
exagerada remuneração ao investidor não fomenta também
a inflação?

O .SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Senador, a formação da taxa de juros no processo da econo~
mia depende de vários fatores.
No caso, simplificando um pouco, eu diria que, para se
vender, é preciso ter alguém que queira Comprar. E quem
quer comprar quer fazé-lo por um determinado preço. No
c_;aso da taxa de juros, pode ser visto como preço só que
com o sinal inverso.
Essa ta,xa de juros elevada decorre não de um desejo
O SR. CHAGAS RODRIGUES -.:.seV:,Éx• me permi-- do Banco central sozinho ou uma questão do desejo _e de
te, o processo está sendo ultimado, acredito que, até março
o Banco Central, pura e simplesmente, estabelecer uma taxa
ou abril, os três bancos venham a ser reabertos. Também
de juros elevada.
gostaria de contar com a boa vontade de V. S•
Outros fatores concorrem na formação dessa taxa. Por
-exemplo, as pessoas que estão dispostas a comprar um título
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERÉ LOYOLA
público exigem uma remuneração maior, pOis.acham--que- o
-Acredito que como o Banco Central, por norma;terri t~aba~
crédito público não é muito bom. Por quê? Porque anteriorlhado com o sistema financeiro, procurando alertar os adminísmente tiveram os seus recursos seqüestrados; a correção motradores das instituições sobre os problemas, isso pode ou
netária, que deveria ter sido de "x" foi muito menor; ainda
deve ser ocorrido também no caso desses três bancos, não
mais: estabeleceu-se algum tipo de dilação compulsória do
sei por que não estava no banco na época. De qualquer fo"iina,
prazo de resgate dos títulos. Enfim, quem compra ·o título
estamos cuidando desse processo de reabertura do~ três bancos
também vê que o Governo tem déficit e que isso não é um
e, a partir da postura adotada na administração do Presidente
bom sinal de rigidez de suas contas etc·:-Francisco Gross, a idéia é que quando houver um_b~!lco estaNa medida em que se procura ter uma política séria de
dual com problemas, além do Banco Central procurar levar
equilíbrio nas contas públicas, uma política de respeito às
ao conhecimento do próprio banco os problemas, também
regras estabelecidas, uma política de não choque, a tendéncia
leve ao conhecimento dos acionistas, ou seja, do Governo
natural é que o custo da dívida seja reduzido, ou seja, que
do Estado, procurando discutir aqueles problemas com o intui~
as taxas de juros caiam.
__
_
___ _
to de evitar esse mal maior.
VejamOS, por exemplo, uma empresa. O cUsto de tomada
Quanto à abertura dos bancos, se os Srs. Senadores me
de dinheiro no mercado depende do crédito que essa empresa
permitem, eu gostaria de_ colocar exatamente a posição do
tem na praça, e aqui se aplica exatamente o mesmo raciocínio.
Banco Central em relação à questão dos bancos estaduais.
Não se trata de nenhuma obsessão sado~masoquista do Banco
A decisão de um Estado ter um banco ou não, penso que
Central em estabelecer taxas de juros elevadas; ocorre simplesé uma decisão eminentemente política, da mesma forma que
mente uma necessidade de rolar-se a dívida.
é polítiCa a decisão de se ter uma empresa de ônibus; enfim,
Também existe a questão do tamanho da dívida: quanto
é uma decisão do "Estado~empres_;trj_~_". Acho que há posições
maior o ~ndividamento, maior se_rá_a percepção de que a
ideológicas contra e a fãvor-do-''Estado~empresáriO''; baposi~
taxa de juros passa a ser mais elevada. Isso também a exemplo
ções ideológicas cOntra e a favor-d"ã. Participação de um Estado
do que ocorre no mercado privado.
no sistema financeiro, mas isso D.ão diz respeito especifiCa- ··
Então, esses são alguns dos fatores que causam a elevação
mente ao Banco Central.
. ~as taxas de juros. Expero ter escl~_~ecido_ <:! V. E~~
O que diz respeito especificarnetlte aO Bãnéo Central
O SR. ONOFRE QUINAN- Dr. Gustavo Loyola, acho
é que, a partir da decisão de se ter um banco, o acionista,
que todos devem estar lembrados de _que, ainda na gestão
seja ele público o_u privado, deve fazer com que esse banco
d? Maíl_SO!J çla_Nóbr~ga, no Ministério da Fazenda, a imprensa
observe estritamente as boas regras da reg_u~~~entação.!J'!ncá~
pelo menos notic;:ic;!!l,_ um díretor do Banco Central telefonou
ria. É esse tipo de visão que temos em relação aos bancos
à-noite para o presidente desta instituição financeira, pedindo
estaduais, ou seja, nas tratativas com os três Estados_, estamos
autorização para elevar a taxa de juros -se não me engano
de comum acordo chegando a um modelo que achamos ade-40 para 50. Acho que V. s~ como antigo servidor do Banco,
quado para os bancos- inclusive a fim de evitar a deterioração
deve lembrar-se desse fato.
da situação, ou seja _a volta do problema. Acho que há um
Então, acredito que a exposição feita por V. Sf; sem
razoável consenso- em relação à estrutur_ação desses bancos.
dúvida nenhuma, é uma regra, um ritual dos negócios do
O que me parece cjue"-está impedindo a reabertura_dos bancos,
Bà.ilco Central; mas, investido da autoridade de presidente
no momento, é um questão financeira de capitalização dos
do Banco Central, acredito que V. s~ possa pressionar para
bancos e não um conselho com o Banco Central em relação
_que esses números se reduzam um pouco.
ao modelo de reabertura.
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O SR. GUSTAVO JORGE LABOISS!ERE LOYOLA
-De fato, Senador, o Banco Centi-al ú~m O podef"de-in-fluen~
ciar a taxa de juros básicos da economia, a taxa de ovemight,
que é uma taxa diária. É evid_ente também que esses poderes
são limitados. Se o Banco Central resolve artificialmente reduw
zir as taxas de juros, além de ser urna sinalização de reaqueciw
mente da demanda por ativos reais, ocorrerá ainda que o
processo de colocação da dívida pública acaba se tomando
muito mais complicado, muito mais difícil.
Diria a- V. Ex~ que o Banco Central, n~ curto prazo~
consegue fixar a taxa de juros, mas, no_ longo prazo, essa
fixação ocorre muito mais p6r fatores de· m·ercado, entre _eles
o tamanho do déficit públíco.
O SR. PRESIDENTE- (Raimundo Lira) :__ Concedo a
palavra ao Senador Pedro TeiXeira:.
- -
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São questionamentos, e achÔ que a diScussão sobie isso
é-Inliito... -

O SR. PEDRO TEIXEIRA -No entender de V. S•,
tornaria o texto constitucional letra morta?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Estamos às vésperas da revisão constitucional. O Congresso
rediscutirá essas questões.
O outro ponto é que há outros Estados que têm bancos
de desenvolvimento estaduais que fazem o papel de banco
de desenvolvimento.
Portanto, o surgimento desse banco deve ser balanceado
com a questão de como ficani_os sist_emãs financeiros estaduais.
No caso--do BRDE, que é um banco de desenvolvimento
regional, do acordo para a abertura com os três Estados constou o compromisso de cada Estado fechar o seu- respectivo
banco de desenvolvimento; ou seja, eles, de alguma forma
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Sr. Presidente, Srs. Senarenunciaram a ter um banco de desenvolvimento para ter
dores, Dr. Gustavo Loyola, preliminarmente, peço escusas
um banco de desenvolvimento regional, para não haver dupliaos companheiros bancários que aqui estiveram, que deixaram
uma série de perguntas, as quais gostaria de levar ao conheci R cação de funções, porque esses bancos são repassadores de
recursos do BNDES; haveria uma pulverização de recursoS,
mente de V. S• Vou então cingir-me 3 duas perguntas já
e t~~ia que ser feito al_gum tipo de acordo nesse sentido._ Quansintetizadas e que gostaria de fazê-las de uma só vez.
Quais as prOvidências que V. s~ pretende adotar com - to aser só dos Estados, da União ou misto, -Considero uma
_questão bastante difícil _a responder, porque é uma decisãO
vistas a auxiliar, a dar cumprimento ao dispositivo constitumais política do que técnica. Acredito _g_1,1e o Il)elhor - é
cional que determina a criação do Banco do Desenvolvimento
u~a opinião pessoal -, talvez, é que fosse só dos Estados_,
do Centro-Oeste?
dentro de um contexto de substituição dos bancos de desenvolV. S• acha que essa criação deve ser imediatamente estuvimento hoje individuais que cada Estado tem. Mas essa tam~
dada ou postergada?
bém não_é ll:r:na questão fechada: ~ão_e!'iste u~a_-receit'!-.P~ra
Qual o modelo que V. S• consideraria mais adequado
Isso, é apenas uma opinião_.
para o referido Banco_ do Centro-Oeste? Seria um Banco instiR
tuído apensa pela União, com participação minoritária do_s
. O SR .. PRESIDEN:TE (Raimundo Lira) - Concedo..a
Estados, só pelos Estados, ou majoritariamente pelOS Estados,
palavra ao Senador Almir Gabriel.
com a mera cooperação do Governo Federal?
O SR. ALMIR GABRIEL- Sr. Presidente, Srs: SenaEssas são as ·perguntas e gostaria de merecer resposta
dores, Dr. Gustavo Loyola, em primeiro lugar quero festejar
de V. S•
o fato de que um servidor do banco assuma a sua Presidênciª:
Creio que esse é um-dado extremamente significativo ria admi:
O SR. GUSTAVO JORGE LA1fOISSIERE LOYOLA
nistração pública brasíleira, especialmente no que se r~fere
-Senador, a questão colocada por V. Ex~ pode ser vista
à parte econôrnico-ffnanceira.
de dois ângulos. Em primeiro lugar, existe a previsão_constituEstimo que a conduta de V. s~ possa não ser corporativa·~
cional. Mas a questão é se, neste momento, o Governo Federal
Creio que como a democracia brasileira ainda está aprenou os Estados da região têm condições financeiras para aportar
dendo, como o sindicalismo está aprendendo, o próprio servia esse Banco o necessário capital. Evide.ntemente, essa perdor público está, também, aprendendo uma postura _em _que
gunta deve ser respondida pelos resE_ectivos secretários_ de
a sua atividade, ainda que ligada à instituição, não é ligada
Fazenda e pelo Secretário do Tesouro Nacional. Mas neste
à instituiÇãO -como o resumo do Brasil. Tenho toda esperança
momento de ajustamento fiscal nesse momento em que há
de que V. s~ tenha sensibilidade nessa direção. _ ___ · __
sabidamente uma crise financeira nesses Estados, eu acredito
Um ponto que gostaria de colocar. apenãS coino comenque não seria este o momento oportuno.
táriO, é que V. s~ disse algo que eu tenho persistentemente
A segunda questão colocada por V. Ex~ já é mais num
ouvido dos economistas e sobre o qual não consigo ficar calacampo conceituai. Qual o modelo que esse Banco poderia
do: que a década de 80 foi uma década perdida. Eu _diria
adotar? Essa questão leva a uma questão mais ampla, que
que essa afirmação tenta resumir toda a vida de um país à
é a seguinte: Qual o papel dos bancas oficiais fecj~rais que
eco-no-mia, o que é, evidentemente, errado. Na medida erp.
já existem hoje?
_
que O Brasil passou a ter eleições para os Governos estaduaiS,
Instituir o Banco de Desenvolvimento cio Ceilti-o-Of;gte
para as prefeituras, ·para a PreSidênCia da República, em que
signifiCa, de -alguma forma, diz_er que o BNDES, o Banco
houve a Constituinte, enfirri, em que houVe urna-redefíniçâO
do Brasil e outros bancos oficiais federais não tém atendido
do País, é claro que a década não pode ser considerada perdfsatisfatoriamente à região hoje. Eu não vejo corno criar um
da. Essa é um visão equivocada, repetida insist~ntemente pe:..
banco para ·duplicar funções. Acho que é preciso definir Clã.i'al?~~O_f!~mista~, até porque l!_ão co·nheço_ nenhum país q_u~
mente qual será a função do Banco de D_esenvolvimento do
em- j)iospeiidade económica. faça urna constituição noVa. E
Centro-Oeste. Como o próprio õome diz, éle é uffi ba-ncO
necessário, realmente, um desarranjo econômko significãtivô
de desenvolvimento, não é um banco para ter muitas agências,
para se caminhar para unia nova Constituição.
não é um banco varejista, é um ban-co de desenvolvimento,
o_Fora esse_ aspecto gostaria de tecer apenas ·alguns dados.
talvez seguindo o modelo do BNDES, não sei. E o BNDES?
-para--ereíto de raciocínio. Qual é, hoje, o PIB eSfírlladõ -pelO.
Será que não seria mais pr6prio que o DNDES, de alguõia
Banco Central?
·
forma, assumisse esse papel? Não sei.
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O SR. GUSTAVO JORGE LABO!SSIERE LOYOLA
--Senador, a estimativa do PIB varia muitO, -inã.s eu diria
que há um D\Ímero que é aceito, 450 bilhões de dólares mais

ou menos.
O SR. ALMIR GABRIEL - É um PIB formal?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLOA-É.
O SR. ALMIR GABRIEL - Qual é o montante da
dívida mobiliária interna? V. S• deu um dado que é significativo e, de forma indireta, poderíamos chegar a ele se tivéssemos um outro dado. __ V. s~ disse que a dívida pública chega
a 8,9% - a dívida mobiliária do Governo Federal. IssO repreSenta quanto do total, incluindo a dívida dos Municípios e

dos Estados?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE .LOYOLA
..._Senador, não tenho esse número aqUi. Na realidade, a

dívida da União, evidentemente mobiliária, é bein maior do
que a dívida dos Estados.
O SR. ALMIR GABRIEL -Ela seria dois terços?
Faço esta pergunta porque uma das dificuldades muito
grandes que o .Senado tem tido na hora de discutir é que
hunca vêm do~ dados. Cada vez cada qual apresenta uma
discussão em cima de dados que são completamente diferentes. Então, é c;;xtremamente complicado dizer que deve ser
dado um prazo de 10,15,20 anos quando não-Se tem uma
configuração eiata desses dados. Diiía que vale à _pena que
o Congresso Nacional, particularmente o Senado, toda vez
que for tratar desse assunto possa ter essa informação exata
do próprio Banco Central.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
..:..... Senador, s9 para dar um número para V. Ex\ a dívida
total do Governo Federal, em 30 de setembro de 1992, era
de 556 bilhões de cruzeiros.
O SR. AL!'JIR GABRIEL- O Banco Central tem uma
êStimativa de quanto é hoje, ou neste mês, a poupança interna?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-O eStoque de ati vos financeiro deve apresentar, hoje;mais
ou menos cem ~á cento e poucos bilhões de dólares.
OSR. ALMIR GABRIEL-Quer dizer que hoje temos
.
mais poupança do que tínhamos no início de 1990? Alguma
coisa como 20 9ilhões mais do que no início de 1990?
1

O SR. GUSTAVO JORGE LABOlSSIERE LOYOLA
-Em termos 4e percentual do PJB é mais ou menos a mesma
coisa.
O SR. ALMIR GABRIEL- V. S• colocou em questão
(Jue tenho ouvido repetidamente e isso parece-me necessário
~er qualificadoi que os Governos gastam muito.
~
Isso preciSa ser qualificado pelo seguinte fato - ga-sta
muito e gasta rpal. Se é verdade que a carga bruta brasileira
decresceu ao lohgo desses últimos 20 anos, se a carga tribu~ária
líquida decresqeu bem mais ainda do que a carga tributária
Pruta, é evidente que o total de gastos diminuiu--qüando a
população aurrientou e as necessidades aumentaram.
É fácil a gente ver isso. Há coisa -de anos atrás o que
. -p Brasil gastava com benefícios do sistema previdenciário ocu-pava algo em 1torno de 7 a 8% do Produto Interno Bruto
brasileiro e hoje não corresponde a mais do que 5% do Produ1
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to Interno Bruto brasileiro, mas aumentou o número de apo--- _
_
sentados e de beneficiários.
O que se gastava com saúde era 3,6% do PIB nacional
e o que hoje se gasta é menos de 2,4% do PJB nacional.
A questão do Orçamento para mim me parece extremamente grave. Tive a hora de ser relator do Orçamento de
J988. E a gente tem a oportunidade de, a duras penas, levantar
o· máximo de número possível para dar uma certa consistência
ao que queria avaliar.
Pernüt~~me repetir aqui algUns números que tem apenas
o efeito de servir de exemplo. Eles não serviriam, vamos
dizer, como números exatamente, mas sim para dar aquilo
que para nós foi assustador.
A proposta orçamentária de 1987 foi de I trilhão e 700
bilhões, a execução orçamentária foi d-e 5 trilhões e 300 bilhões. Em 1988 a proposta foi quase igual a do ano anterior,
de 1 trilhão e 800 bilhões e a execução foi 6 trilhões e 700
bilhões. Em 1989 a proposta, ainda, se manteve mais ou menos
próxima dos dois anos anteriores: foi de 2 trilhões e 5 bilhões
de c~uzeiros e a execução foi de 15 trilhões. Em 1990 a proposta
foi um pouco maior, ela cresceu em torno de 50%, foi de
3 trilhões, mas a execução foi de 21,9 trilhões.
Quando vamos verifiCar desagregando essa questão do
Orçamento, de receitas correntes e receita de capital, vamos
ver que as receitas correntes praticamente se mantêm estáveis,
as de capital aumentam consideravelmente por causa da entrada e saída de dinheiro tomado pelo Governo junto ao próprio
_sistema.
-__ o que assusta é que esse valores crescem e cr~scem brutalmente. Eles vêm de 14%, aproximadamente, do total do Orçamento até atingirem 66%. E claro que tudo_iSS:O não sig)llfica
dinheir9, significa .entrada e Saída de diDheiro dentro do próprio Orçamento. Mas de que maneira, em termos do que
foi pago, em relação da dívida interna é absolutamente assustador?
Em 1987 a proposta de encargos financeiros da União
representava 21% dõ Orçaffiento. a- execução foi de 14%;
em 1988 a proposta foi de 27%, a execução foi de 33%.
em 1989 a proposta foi de 24%, a execução foi de 67%.
O ano que se aproximou um pouco mais foi o de 1990. em
que a proposta foi de 66% e a execução foi de 69%.
A amortização da dívida, que pode ser feita ao longo
do tempo, demonstra que, na verdade, o Governo só foi acumulando dívidas. Os encargos da dívida interna foram de
148 bilhões, em 1987; 868 bilhÕes, em 1988; 2 trilhões e 63
bilhões, em 89; 774 bilhões, em 90.
____ Na prática, para um receita de IPI e de IOF correspOndentes a 3 trilhões, 799 bilhões, no período, teve-se uma despeS-ª~ com encargos da dívida, da ordem de 4 trilhões, 451 bilhões. Quer dizer, tudo __o que foi arrecadado com o IPI mais
tú.do o que foi arrecadado com IOF destinou-se ao pagamento
de encargos da dívida, não foi nem para a sua amortização.
Acho que essa é a situação clara do País e que não foi
entendida pelos Presidentes, não foi entendida pelos Ministros
da Fazenda, também Ministros da Economia e que, de certa
maneira, tem levado o próprio Banco Central a manter a
situação como está.
Quer dizer, desejamos ter governos que não reconhecem
a situação de transição daquele período caótico, da assim
chamada década perdida, para uma situação de estabilidade
econômico-financeifã do País. Todo mundo quer continuar
a fazer grandes obras, _como se a situação económica do Brasil
fosse de absoluta estabilidade.
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Isso tem levado ao que chamo, no Orçamento, de "peça
por uma série de razões, o Orçamento no Brasil tem, como
de fantasia", ou seja, de um lado o Governo faz de conta
V. Ex• disse, aspecto de uma peça de fantasia. Isso se deve,
que têm o Orçamento, de Outro lado, o Congresso faz de
em primeiro lugar, à questão da própria fixação de valores
conta que avalia o Orçãmcnto, que convalida o Orçamento;
no Orçamento que podem ser alterados, e geralmente o são,
o Governo executa um outro Orçamento e todos nós vivemos
pOr variações na inflação em relação àquilo que foi previsto.
Na realidade, essas variações acabam desvirtuando o próprio
em cima de fantasia de Orçamento, que é uma peça funda~
mental na política orçamentária e financeira do País.
sentido do Orçamento, que é fixar valores bastante claros
Então, eu gostaria que fosse bem qualificada a informação- para os gastos.
de que o Governo gasta muito. Mas o Governo não gasta
Uma solução que talvez pudesse aventar-se seria, talvez,
muito; o Governo gasta pouco. Ele gasta muito é com o pagaa indexação do Orçamento.
mento dos juros da dívida interna. Essa é situação grave.
Outra questão, também, que muito prejudica o OrçaE daí decorre uma ilação que me parece muito clara: o sistema
mento, é o de ele ser não realista, que não pode ser executado.
Isso acaba forçando_ o Governo- que não tem o caixa: neces-financeiro nacional representou, há algum tempo, algo em
sário - a não executar o Orçamento, a estabelecer limites,
torno de 5, 6, 7% do PIB nacional, hoje ele representa 15%,
a estabelecer o contingenciamento do Orçamento, que, na
e os países desenvolvidos não têm uma proporção como essa.
realidade, não é uma prática saudável. Acho que aquilo que
Então, eu-diria que os banqueiros ganharam, sim, no período,
não ganharam pouco.
está autorizado pelo Congresso em termos de Orçamento é
A grande verdade é que o· GoveiO.o -se- vale ·da condição
o que está em condições de_ ser gasto, depois de_uma ampla
de poder tomar impostos, tomar contribuições, e transfere
análise da situação financeira do Governo e__ das condições
para um setorespecífico da economia nacional, que é o sish~ilia
económicas.
financeiro privado basicamente.
Quanto à questão do ãuniento contínuo, ao Iong_9 da
década de 80, início da de 90, do peso dos encargos fin(!p.C(;!iros
Era esse o comentário geral que queria fazer, agregado
a duas outras coisas: o Banco Ceritral, posto num regime
da União sobre o total dos gastos, evidentemellie-l um númeparlamentarista, evidentemente que deve ter um nível de autoro, é a faceta maior de um fato que aconteceu, talvez', em
uma década um pouco anterior, nos anos anteriores; ou seja,
nomia grande, interessante; mas de independência eu temo,
o GovernO endividou-se e chegou o momento de pagar a
e temo pelo fato básico de que alguém do sistema bancário
conta. E, nesse momento, efeth_'ame-nte, o Goverriõ deixou
privado possa assumi-lo c usá-lo como um instrumento do
de .Iad~ alguns gastos socialmente mais dC:Sejáveís, como os
·
próprio sistema financeiro.
Então, é desejável ter autonomia, em que limite o mancom a educação e a saúde.
Eu comentei, nas minhas colocaçó_es iniciai~. qUe O prodato e ser intangível é que temos que discutir para ver se
a prática de utilizar os servidores do próprio ófgão não· é- blema do gasto leva em conta não só o seu tamanho, como
também a qualidade do gasto. Quer -dizer. acho que, nesse
uma prática bastante recomendável.
E por isso que a responsabilidade de V. -s~ cresce bastante, particular, V. Ex~ tem razão.
Finalmente, V. Ex• se referiu à questão do Basa. Acho
na medida em que o Banco Central possa ter um comportaque o empréstimo de recursos à Itaipu e a outros empreenmento que sirva à Nação brasileira, especialmente à sua popudimentos do gênero e o não-pagamento desses empréstimos
lação mais pobre.
Gostaria de aduzir apenas um dado que, num certo se-ntifazem parte de todo aquele imbróglio, a que já me referi,
do, eu chamaria à responsabilidade também do Banco Central, das dívidas, em que os Estados não pagam o fornecimento
de forma indireta. Está claro que os Presidentes da República
de energia às empresas subsidiárias, que não pagarri a Itaipu,
que não paga aos bancos. Acho que esse problema tem que
tiveram mais responsabilidades que os próprios Ministros da
ser solucionado.
Fazenda. Mas, ao que eu saiba, o Banco da Amazónia, como
Penso que, daqui para frente, o modelo dos bancos de
outros bancos de desenvolvimento regional, não vai bem; a
Cãixa Econômica não v3.i bem. Um dos motivos por que o
desenvolvimento deve ser voltado para financiar o setor privado do que propriamente financiar o próprio Governo. EntenBasa não vai bem não é propriamente oS seringUeiros, nem
do que a excessiva concentração de recursos- governamentais
os seringalistas, é que o Governo fez o Banco da Amázónia
é ruim para a saúde financeira desses bancos no curto prazo.
emprestar dinheiro para Itaipu c a Itaipu não pagou; o Banco
ACredito, também, que ingerências indevidas, que fa~em com
da Amazónia emprestou dinheiro para o metrô do Rio de
que-o banco empreste recUrsos sem o devido estudo e o exame
Janeiro e não recebeu; o Banco da Amazónia emprestou dité-Criico da qualidade do crédito, deve ser evitadO daqui para
nheiro para uma firma enorme de Minas Gerais, que- t-ambém
frente.
não pagou. Na verdade, o Banco da Amazónia deixou de
Finalmente, Senador, quando eu me referi à década de
ser da Amazônia para ser banco do restante do País. Então,
80 como a década perdida, o fiz considerando, evidentemente,
de fomento da região, é _quase nada, é o resíduo do que
-a-questão econômica. Politicamente, foi uma das dé-cadas mais
se coloca no banco.
ricas da nossa __ bistória. Como V. Ex• afjrmou, tivemoS um
São estas as observações que gostaria de ver comentadas
processo de transição política muito positiva e de forma muito
por V. S•
pacífica. As conquistas da sociedade brasileira aí estão. P9_r_Repito, festejo a sua chegada à Presidência do Banco
tanto, não me r_eferi, em momento algum, à questão política._
e reitero a minha esperança de que seja essa uma grande
prova de que os servidores públicos têm condições de assumir
a direção dessas empresas.
O SR. ALMIR GABRIEL -Gostaria, Sr. Presidente,
de agregar apenas um ponto. Apresentei um projetO que foi
O SR. GUSTAVO JORGELABOISSIERE LOYOLA
submetido à apreciação da Comissão de Assuntos Económi-Muito obrigado, ilustre Senador.
cos, criando um imposto sobre transações financeiras. Trata-se
Também compartilho das considerações que'/. Ex~ teceu
de um imposto um pouco diferente do IOF e que se destinava
a respeito da execuçã:o- orçamentária. "Diria que, infelizmente,
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a uma espécie de fundo de amortização da dívida. A alíquota

seria -de 0,3 ou 0,25 c 'deveria durar 5 anõs e o imposto seria
renovado ou náo de acordo com as necessidades. Fico muito
feliz em ouvir do Governo a afirmação de que parte do excedente a ser arrecadado deverá destinar-se ao pagamento dessa
dívida. Está sendo feito aquilo que propúnhamos em nosso
projeto, porém de outra forma. Essa é, realmente, a única
solução possível para uma transição razoável da democracia
brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Senador Mário Covas.

O SR. MÁRIO COVAS -Dr. Gustavo Loyola, quero
fazer uma confisSão pública. Trata-se de um sentimento que
me acomete todas as vezes em que participo de uma audiência
como esta. Isso ocorre com certa freqüência.- Esta é a terceira
vez que ouço um candidato à Presidência do Banco Central,
no período de vigência deste governo. Isso significa que se
a série histórica prevalecer, o tempo de permanência de um
Presidente do Banco Central está em torno de 16 meses. Em
todas as oportunidades eu acabo sempre saindo daqui com
certo sentimento de frustração. Isso, certamente_, decorre da
minha deficiência pessoal. Eu me lembro -até - não quero
que os com-panheiros tomem issó como agressão -de uma
pessoa do mundo artístico, que morreu recentemente, Carlos
ImperiaL Certa vez, vi um programa de televisão, em São
Paulo, em que um conjunto de pessoas era instada a formular
perguntas ao entrevistado. Ao final, prOmovia-se o julgamento. Eu me lembro que cm determinado dia a figura presente
foi o Sr. CarlOs Imperial. Dentre os cinco jurados daqu-ele
dia, eu me lembro de dois, um era Carlos Alberto de Nóbrega
e outro um velho artista, Walter Stuart, um homem muito
engraçado, que começou com a televisão brasileira, muito
envolvido com a comédia tipo paste Ião. E o Sr. Carlos Imperial
foi tão agressivo nas suas- respostaS que, ao final, os que ali
estavam para julgá-lo se recusaram a fazê-lo. Saíram todos
e ficou apenas o Sr. Walter Stuart. Aí, o mediador perguntou-lhe: "0 que o senhor achou disso?" Ele lhe disse: "Um
programa bem brasileiro, as perguntas verdes e as respostas
amarelas".
Todas as vezes que participo de urna audiência deste
tipo, parece-me que nós nos preparamos pouco---pata o fato
e que os argüidos normalmente vêm muito menos para dizer
o que pensam do que para dizer coisas que não os comprometam. É possível até que eu esteja eõganado. Certamehté,
este é um sentimento de natureza pessoal e decorre da minha
maneira de ver as coisas e das minhas fraquezas.
Por isso, gostaria de fazer algumas perguntas muito diretas a V. s~~ QuandO eu -cheguei, o primeiro argüinte já havia
apresentado suas perguntas e V. s~ seguramente já havia feito
urna exposição inicial. Só que eu não tomei conhecimento
das mesmas. Depois, durante o decorrer das outras perguntas,
vi que alguém fez referência a contas fantasmas. Confesso
que não consegui detectar a posição de V. s~ a respeito. Este
País acaba de enfrentar um grave problema e todos conhecemos as suas conseqüências. Por isso, ficamos estarrd:ldosquando tomamos conhecimento de que há pessoas que se
valem de contas fantasmas -para que possam t~fetuar seus trambiques.
O que o Banco Central já fez a respeitO? Se nâo o fez,
o que v. s~ pensa em fazer sobre isso?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Em relação ao que o Banco Central já fez, pode-se dividir
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a sua atuação em duas áreas: a primeira:· e a· qUestão repressiva,
ou seja, a face rep-ressiva do Banco Central fiscalizando os
bancos, procurando e detectando as infrações- e- aplicando
as penalidades e o processo administrativo previsto e, eventualmente, encaminhando-o ao Ministério Público quando há
indício de crime. No caso específico, eu diria que o Banco
central está investigando todos aqueles que foram, de alguma
form3, envolvidos na questão das "contas-fantasmas". E agora, também, como_ sistemática de rotina do Banco Central,
estamos investigando toda a questão das "contas-fantasmas.,.
Quer dizer, no caso dos bancos que foram objeto da CPI,
fizemos o que a lei manda, ou seja, primeiro, iniciamos o
processo administrativo contra todOs- os administradores; em
seguõ.d.o lugar' os acionistas majoritários desses b-ancos. seuscontroladores, juntamente com seus administradores, estiveram no Banco Central, que deles exigiu a modificação profunda de todo o sistema de controle interno e todo o sistema
de abertura de contas correntes; em terceiro lugar, dentro
do programa de fiscalização do Banco Central, todos esses
procedimentos serã_~ exigidos dos demais bancos.
É preciso salientar, Senador, que o Banco Central do
Brasil fiscaliza cerca de 600 sedes de bancos, instituições financeiras, consórcios e um número bastãnte grande de dependências, de agências. Portanto. não temos condições de estar
sempre em todos os bancos. Existe um programa de fiscalização que é seguido.
Em relação, especificamente, à questão repressiva, o
Banco Central adotOu as medidas c:}ue a lei lhe permite adotar.
O SR. MÁRIO COVAS '-- O procedimento adotado
foi iniciar um processo adminiStrafivó Contra três baricoS?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-E exigir deles a modificação de todos os sistemas internos
de controle de conta corrente.
O SR. MÁRIO COVAS- Quer dizer, o Banco Central
está-, hoje. em condições de dizer que nenhum daqueles fantasmas mais conhecidos -aqueles que transitaram pelos corredores da CPI- está funcionando?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Nesses bancqs aí, a_creditam_os que não. Não_posso asseverar
a V. Ex~ 100% disso, mas os bancos se comprometeram a
fechar e, pela constatação da nossa fiscalização, fecharam
essas contas. Isso porque, Senador, existem dois tipos de fantasmas ...
O SR. MÁRIO COVAS- Os vivos e os mortos.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
- Exatamente. Às vezes, os vivos - que existem mesmo,
de carne e osso -vão ao banco, abrem conta, mas a movimentação financeira não corresponde, ou melhor, são pessoas
que têm um papel de testa-de-ferro. Por isso, não posso asseverar se todos os tipos de fantasmas desapareceram, mas houve
'uma limpeza bastante grande do cadastro de correntistas desses bancos - dos três e dos demais em que detectamos a
existência de fantasmas.
O SR. MÁRIO COVAS- E posso saber qual é a proposta do Presidente do Banco Central para acabar com isso
definitivamente?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
- A segünda questão, acho que é normativa. Entendo,_ em
~:nimeiro lugar, que é uma questão que foge um pouqmnho
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da competência do Banco, mas, de alguma forma, o afeta.
Penso que precisamos---: e o ilustre Senador Esperidião Amin

tocou bem nesse ponto - modificar essa legislação que trata
de penalidade no sistema financeiro. Uma das dificuldades
que o Banco Central tem hoje é de aplicar, a tempo e a
hora, as penalidades. Não adianta termos il regras, regulamentos etc. e, ao aplicarmos as penalidades, ficarmos sujeitos
a esperar quatro anos. Findo esse período, quem estiver lendo
um processo fantasma, talvez, não saiba ou recorde da repercussão que isto teve no passaao. Vai passar totalmente o
momento e será totalmente intempestivo esse julgamento.
Portanto, entendo que deva haver uma lei que assegure,
-efetivamente, punição ..rápida.

De,:embro de 1992

ficada a pessoa física, se o Bap.co Central concluir que usou-:se
um nome falso, que o CPF também não é verdadeiro, aí
parece-me que cabe uma representação ao Ministério Público,
a fim de que ele tome as providências legais cabíveis contra
as pessoas que usaram esse expediente.
Quando ocorre_ um problema__ d~ qualquer banco com
o Banco Central, creio que haja para algum tipo de câmara
- não conheço a mecânica do Banco Central - o processo
pode, até, deslocar-s_e para o Poder Judiciário, que é a última
instância em toda .a díscussão, principalmente em termos de
um ente poderoso como é o Banco Central.
Então, parece-me Senador Mário Covas, que, talvez, a
resposta dada trate apenas o caso da pessoa jurídica. E a
pessoa física?
-

0 SR. ESPERIDIÃO ÁMIN -(Fora do microfone.)
O SR. ESPERIDIÂO AMIN- (Forà do microfone.)
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERELOYÓLA
-Sim, desses processos administrativos resultam ootitia criO SR. ELCIO ALVARES - O que estou afirmando
meo ao Ministério Público, que adotará as providências necesé que o presidente do Banco Central está dando-nos uma
sárias. Em todos esses casos, provavelmente haja indícios de
resposta em termos de pessoa jurídica. No entanto, para a
crime. Portanto, o Ministério Público será~ aHás, por deterpessoa física dos diretores há sanções - tenho impressão
ProceSso.
minação legal -cientificado ao término
de que, neste caso, a lei prevê sanções.
Somente para esclarecê-lo, no caso, mio entra a questão
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
do prazo. Não é aquele prazo de quatro anos, evidentemente.
- A lei criminal
A segunda questão que pode ser levantada, Senador MáO SR. ELCIO ALVARES- Exatamente. E afirmo que
rio Covas, a nível...
quando
há o fato denunciado, tipifica-se o crime, então, remeO SR. MÁRIO ·coVAS- Gostaria apenas de perguntar
te-se o processo ao Ministério Público. Lá, o Dr. Aristides
se mantida a legislação atual, os fantasmas~ seus responsáveis
só podem ser punidos dentro de quatro anos. Entendi correta- - Junqueira vai examiná-lo e apresentar a queixa-crime.
mente?
-0 SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
..;..;.. Isto será feito, Senador.
Ó SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Senador, o que dissemos é o seguinte: existe um processo·
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- (Fora do microfone.)
administrativo no Banco Central, que teffi a decisão em priO SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
meira instância; depois há um recurso com efeito suspensivo
-Eu diria, Senador, que há uma comissão, porque desse
para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. Esse
processo administrativo, quando constatado o indício de criConselho demora em média três anos para julgar os processos
me, extrai-se as peças correspondentes e encaminha-se ao
administrativos.
Ministério Público. lsto o Banco Central tem feito sempre
em todos os casos e a este caso - aliás. por determinação
O SR. MÁRIO COVAS - O Consêího é dO" próprio
do Presidente Francisco Gros --deu-se um destaque especial
Banco?
e uma agilidade fora dos padrões.
O SR. GUST ÁVO JORGE LÁBOlSSlERE"LOYOLA
-Não, é víOculado ao Ministério da Fazenda. Ele julga tõdos
ó SR. MÁRI_O COVAS - Eu acho que vai demorar
os processos do Sistema Financeiro e não apenas_ do Banco
três meses.
Central, mas os da CVM também. Enfim, de todo o Sistema
D.SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Continua cOm
FinãnCeiro.
a p_alavra o Senador Mário Covas.
O SR. MÁRIO COVAS- E, portanto, posso i"maginar
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
que, no que se refere à existência dos fantasmas, isso já está
- Ocorre, Senador, como há a fase da defesa, portanto,
nesse Conselho?
prazos determinados, não dá para ganhar todos os prazos.
O SR. GUSTAVO JORGE LABO!SSIERE LÓYOLA
Ganha-se alguns, mas não todos.
-Não, ainda não foi aplicada a pena aOs ãdii1Iflistrad6res.
A questão, do ponto de vista normativo, sobre a qual
estamos· falando, mesmo havendo esses problemas na área
O SR. MÁRIO COVAS~ Quanto tempo demora o
repressíva, de punição, mesmo assim estamos revisando todas
Banco Central para fazer isso?
as normas de abertura de conta. As normas de abertura de
O SR. GUSTAVO JORGE LABúiSSIEi.ü:--LOYOLA
conta hoje prevêem que o Banco é obrigado a fazer uma
-Isso não é demorado, Senador; leva uns dois ou trés meses
pesquisa cadastral sobre a pessoa que "está solicitando a abera partir da finalização do inquéritó.
tura de conta. E se exige dele alguns documentos. EvidenteSenador Mário Covas, há outra questão que .. ~
mente que o fantasma tem todos aqueles documentos, sQ que
O SR. ELCIO ALVARES- Senador Mário Covas-- fãlsos, de terceiros. O problema da norma atual é que ela
é multo formal, ela dá ao Banco condições formais, exige
desculpe-me o expositor-. gostaria, se V. Ex• me permitísse,
do Banco burocracia, formalidade. Estamos querendo mudar
de fazer uma colocação dentro da sua linha de raciocínio.
as norma:s, evidentemente, para responsabilizar o Banco pela
Parece-me que o Presidente do Banco Ceritral está refemovimentação financeira dos s_eus clientes, ou seja, em linhas
rindo-se ao caso da pessoa jurídica, do banco~ mas há, evidenger:ais, com o cliente depositante. o Banco vai ter que ter
temente, o problema da pessoa física. E, nesse caso, identi-
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o mc~mo cuidado que tem l.'Om o SJ.'U l.'!iente mutu:.irio: ll
Banco faz uma pt.•squisa cadastral muito nwis alentada quando
vai i!mprestar dinheiro do que quando vai receber dinheiro
para depósito. Queremo~ fazer l.'Onstar da norma do Banco
Central que os Bancos tenham ll me~mo cuidado, ou seja,
eventualmente eles po(.km até ser enganados. mas que isso
seja uma exceçào. e não como aconteceu com a proliferação
de contas fantasmas. Cusw-me cn:r que esses Bancos não
tivessem conhecimento dessas contas, porque o volume movimentado era tão grnadc que só um gerente muito incompetente poderia desconhecer aquele clíente. não é verdade?
OSR. MÁRIO COVAS- Esse é o raciocínio que todos
nós fazemos. Dai estranharmos que ainda não tenha havido
providências para solucionar esse problema. Então. não tenho
condição de ohter de V. S• hoje uma resposta se o fantasma
ainda opera ou não. mesmo os conhecidos.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Esses conhecidos não operam mais.
O SR. MÁRIO COVAS- Não'!
O SR. GUSTAVO JORGE LABOfSSIERE [OYOLA
-Não.
O SR. MÁRIO COVAS- Todos aqueles cidadãos que
apareceram aí na CPI não operam mais hoje. seguramente?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Seguramente. Não sei se há outros-.
O SR. MÁRIO COVAS- E V. Sx' entende que para
resolver isso precisa de medidas normativas?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-São necessárias medidas normativas e medidas repressivas
também.
O SR. MÁRIO COVAS - P-ortanto, é de se esperar
que no próximo mês, V. S', como Presidente, encaminhe
para cá um projeto tratando dessa questão?
O SR. GUSTAVO JORGE-LABOISSIERE LOYOLA
- Há providências que podem ser a nível do BancO -e há
providências a nível do Congresso. A legislação que hoje trata
da parte repressiva é uma legislação coinplementar, a Lei
n\' 4.595,_que tem status de lei complementar, por ter sido
recepcionada pela Constituição.
---0 SR. MÁRIO COVAS - Estou fugindo uin p6uéo
à regra do tempo. Vou tentar fazer duas perguntas ligadas
a uma área na qual trabalhei durante longo tempo; fiz parte
da comissão que tratou da criação do Sistema Finariceiro de
Habitação, o projeto oiiginaf áe 1965 quando se criou o BNH.
O Banco Central, em 1988, redefiniu essas qUestões. E
redefiniu perinitindo que as entidades ligadas ao sistema, associações de poupança. de crédito imobiliária etc., pudessem
aplicar aci~a da taxa de juros que a lei original obríg_ava.
A lei original mandava operar até uma faixa limite de 10-%.
Naquele instante, abriu-se a possibiiidade Pllra aplicações à
taxa de_ mercado. Significa taxa de juros reàíS-quê variam
até 30% -ao -ano. Mas a verdade é que os depósitos continUaram
sendo remunerados a 6% de juros. Parece razoáVel que o
Banco Central baixe uma norma permitindo que as instituições
ligados ao Sistema Financeiro de Habitação tomem dinheiro
a 6% de juros ao ano e apliquem numa faixa de até 30%
de juros reais? Isso ocorreu em virtude de uma resolução
do Banco Central. Uma resolução que permitia, primeiro,
que apenas 65% do total dos recursos fossem aplicados em
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hahit_aç:.lo; e. em s~gundo lugar. 4ue apenas 2(V/c dos 65t;:é
fossem aplicados em habitaç<.lo para pessoas de baixa renda:
45f:( no total. mas 20''/c é que são aplicados na faixa mais
baixa. Todo o restante. inclusive alguns cm faixa livre. estão
acima. portanto. até dos 307c- de juros reais.
__ _par~ce razoável que se mantenha- e essa é uma decisão
do Banco Central - um sistema. que foi criado para um
determinado ohjetivo e tem as suas origens nos recursos. pagando juros de 6C',f ao ano fazendo, aplicações que na
média se situam em torno de 25% do real. Essa é uma decisão
do Banco Central. É urna resolução que é um pouco diferente
da lei original que criou o Sistema Financeiro de Habitação.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Essa questão do Sistema Financeiro de Habitação, Sr. SenadOr, colocada por V. Ex~. não pode ser isolada de um contexto.
O que havia na época? Na época. já o BNH havia permitido
que as sociedades de crédito Imobiliário aplicassem em títulos
públicos; a chamada faiXa livre já existia.
Essa resolução do Banco Central simplesmente norrna~iozou is~o. Mas. respondendo objetivamente à questão ...
O SR. MÁRIO COVAS- Perdão, não entendi direito.
V. Ex• falou que o Banco Centfaf permitia qUe ·se aplicasse
em títulos públicos. Não era faixa livre, isso era urna aplicação
específica: título público.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Na época, o que fizemos foi permitir que essa faixa, aplicada
em títulos. fosse aplicada em habitação com taxa livre.
O SR. MÁRIO COVAS- Mas isso é um valor razoavelmente grande. Dos 65%- dOs depósitos, apenas 45%- fitam
destinados à habitação, e ainda assim parte desses, em faixa
livre, ou seja, quebra completamente o sentido original.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSlERE LOYOLA
-Senador Mário Covas, 45% sãO em faixas tabeladas, 20%,
em faixa livre.
As instituições do Sistema Financeiro de Habitação têm
várias aplicações no seu ativo e algumas foram feítas a taxas
de 6, 7 ou 8% no passado ou até mesmo abaixo de 6%.
que eram as aplicações nas faixas mais baixas.
Por outro lado, elas têm também um recolhimento compulsório de 15% no Banco Central, além de recursos não
devolvidos pelo SCVS. que estão rendendo também na faixa
de6%.
O que se fez na· epoca, em 1988, foi tentar compor um
perfil de forma que a taxa ponderada do ativo desse à instituição uma razoável margem de sobrecusto do passivo, ou seja,
se pegarmos isoladamente somente esse pedaço, concordo
com V. Ex', que o spread estaria em uma margem muito
elevada. Mas é preciso fazer uma análise considerando o todo~
O SR. MÁRIO COVAS- Mas esse é todo o sistema.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Não, Senador. Mas existem aplicações em que, por exemplo, para cada 100 cruzeiros captados em poupança, aplicam-se 15 ou 20% a 6%. Então, é preciso pegar a taxa ponderada desse ativo.
Agora. essa questão do perfil. chamado no jargão de
perfil de aplicações das instituições do SFH e do SPPE, pode
e deve ser reavaliado, sofrer uma revisão, até em função do
prazo decorrido.
O grande problema hoje do Sistema, Senador, é exatamente porque a grande maioria das instituições financeiraS
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estão sobreaplicadas, ou seja, têm muito mais recursos aplica-

dos em habitação ou retidos no SCVS, do que captados.
Portanto, hoje vejo ·a-solução do Sistema em dois níveis:
primeiro, o Governo deve começar a p3.giu os agent~s finan,ceiros.
- O SR. MÁRIO COVAS_:__ Ele já fez isso.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Segundo, fazer uma redefinição desse perfil.
E, terceiro, é preciso uma medida legislativ~ para estabelecer um novo sistema, principalmente para resolver o problema da equivalência salarial.
Hoje, esse conceito de equivalência salarial está disperso
em decretos-leis, em decisões de _t~ibu~a~s ~te. É preciso criar
um sistema bastante seguro .do ponto de vista contratual e
isso só pode ser feitO a nível de lei para o Sistema Financeiro
de Habitação.
O Governo, nos últimos anos, ressentiu-se niliiiO"cfe nãO
ter um órgão que centralizasse a questão da política habitacional. Não é função do Banco Central fazer- política habhacional; ele tem que cuidar das instituições fúúlfi"Ceiras.
Algo semelhante acontece com o crédito rural. O Banco
Central não formula política de crédito rural, simplcsmençe
aplica as normas do crédito rural.
No caso da habitação não existe, ou não existiu até agora,
essa formulação de uma política h~bitacional. E esse é o problema.
.
O SR. MÁRIO COVAS - Ê exalamênte neste sentido
que eu estou considerando o assunto. Estou querendo examinar o papel que o Banco Central exerceu na política hãbitacional sob o ponto de vista monetário.
A rigor, houve uma m~dida pela qual o Banco Central
decidiu que uma instituição que capta a _"6_% de jtii-6~ _j:)Ode
aplicar com médias que seguramente atingem m~s _sle 20%,
havendo inclusive a posSibilidade de aplicar em faixa livre.
É estritamente sob esse ângulo que me refiro__ à política
habitacional, ou seja,_ re~iro-me à política monetária e à política financeira atribuída ao Sistema Financeiro de Habitação.
É nesse sentido que o Banco Central atuou, como é nesse
sentido que ele fez uma outra resolução, pela qual, num determinado instante em que entrou em vigor o Plano Collor,
acabou dando referências diferenciadas para os débitos e para
os· créditos dessa empresa, de tal maneira que, naqueles meses
de março e abril de 1990. os créditos dessas instituições foram
aumentados em cerca de 82 a 83%, enqu-ãhto que os débitoS,
isto é, a parcela dos depósitos, foram aumentados em apenas
41%.
. Esta diferença foi um enorme salto firíanceiro. em cada
uma dessas empresas, e isso decorre de uma decisão do Banco
Central, que atribuiu diferenciais em relação a crédito e a
débito, em relação ao que é receita e ao que é despesa.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYO"LA
-Senador, esclarecendo esse ponto no Plano Collor, na realidade, os créditos foram Corrigidos com os 84%; uma parte
das cadernetas de poupança, dependendo da data de aniversário~ efetivam..eilte pagou os-84%.
-0 SR. MARIO COVAS -Até o dia 3.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERELOYOLA
-Às demais não se pagou os 84%. Mas esses bancos, essas
instituições tiveram que se financiar no Banco Centrãi, porque
recolheram os cruzados à essa instituição fiilanceira.-E determinava a Lei n" 8.024 que o Banco Central cobrasse delas
uma taxa compatível com a sua taxa do ativo. Portanto, o
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Banco Central ao financiar essas lns-títuiçõés tarriOem cobrou
delas 84%. Não sei se_ esclareci a V. Ex•
O SR. MÁRJO COVAS- Sim, aquilo que o Banco
Central havia emprestado. Mas, a rigor, ela foi, na sua contab_i:liâade, creditada em 84% em todos os seus créditos, e foi
debitada por 41% em todos os seus débitos.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Eu sei, mas ela pagou ao Banco Central também 84%.
O SR. MÁRIO COVAS - Não importa, não era tudo
do Banco Central.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-:- Uma parte que náo era do Banco Central, ela pagou aos
poupadores, que foram justamente essas cadernetas com aniversário até o dia 3.
O SR. MÁRIO COVAS -A operação de toda ela é
assim. Ela pagou até o dia 3. Mas, de qualquer maneira,
isso não é o ponto mais: importante-: o·-que -querO- ln_esmO
é saber qual a visão da futura administração do BanCo central
em relação a esse problema.
Parece razoável que bancos múltiplos operam na área
ou, inversamente, parece razoável que as instituições que operam na área passem a operar na mesma dimensão ,de um
banco múltiplo?
·· O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Bom, Senador, a instituiÇãO -.qUe tem c3.rtdra -de Ci-édito
imobiliário em um banco múltiplo tem muito m-ais estabilídade
financeira do que aquela de crédito imobiliário puro, porque
esta última depende basicamente das cadernetas de poupança
e está sujeita, portanto, a uma flutuação muito grande desse
depósito.
~~o é sem r~o que tivemos um volume muito grande, uma mortandade muito g_rande de instituições de crédito imobiliário. Essa mortandade não decorreu só disso, mas uma
das causas foi exatamente a perda de depósitos.
Agora, de qualquer forma defendo a tese de que, mesmo
Operando num banco múltiplo, tem que haver um escaninho
separado para as operações de crédito imobiliário. As operações que vêm de caderneta de poupança têm que ter um
departamento ·próprio, porque, como assinalou V. Ex•, a caderneta de poupança tem uma taxa de juros fixa-na captação
e tem que ter. por lei, uma destinação específica para habitação.
A pergunta que s_e faz: nós limitamos urna taxa menor
para um pedaço dessas aplicaçõesaleixando um pedaço menor
livre ou arbitramos uma taxa para todo esse ativo, mas uma
taxa um pouco maior? Ê uma questão -a ser discutidã.
Penso que as condições mudaram muito de 88 para cá.
Nessa _época, o sistema financeiro tinha muito mais instabilidade do que hoje, principalmente o Sistema Finariceiro da
Habitação. Houve, de lá para cá, um volume muito grande
de liquidações de contratos antigos.
Então, creiO que a questãO pOde ser rediscuÜda, inClUsive
_c_Qm_,_ü.rpa ampla discussão e com a participação inclusive de
outros órgãos do Governo, como o Ministério da _Fazenda
e Pbúl.-ejamento, a-S entidades de classe, tarlto-do siSte~a fin3-n~
ceil-0,-q_~~!!~~- dos e~pn!Sáriós dã construÇão civil e _taml>~m_._
e PflnCi.palmerite, dOs mutuários; porque acredito que o B~ncQ
Central não é o dorio da política habitacionaf e nem deve
ser.
Espero ter, respondido a V. Ex•, Senador Mário Covas.
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O SR. MÁRIO CO\'AS- Sim. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Com a palavra
o Senador Nelson Wedckin.
O SR. NELSON WEDEKIN -Sr. Presidente, Srs. Senadores, Dr. Loyola:
A primeira observação que gostaria de fazer é em relação
a um ato atenciOso- âe sua parte, quando me retornou um
telefonema na quintawfeira e quando tratamos do assunto que
dizia respeito aos interesses do Rio de Janeiro. Quero dizer
que esse ato seu atencioso_ caUsou-me boa lriipressãO; goStaria,
entretanto, que V. s~- entendesse que as perguntas a serem
feitas aquí não tem rienhum tipo de componente pessoal, fazendo parte, apenas, do dever elementar que tem os senadores
de perguntarem o que julgarem pertinente quando vão indicar
ou aprovar a indicação do Presidente do Banco Central.
A primeira pergunta é a seguinte: V. S• participou das
articulações do chamado "Bolo de Noiva", antes, portanto,
do Presidente Fernando Collor de Mello? Se V. s~ participou,
qual o tipo de intervenção que fez, que tipo de idéias defendeu,
enfirri, até-que ponto sabia de todo plano foi imediatamente
colocado em prática? E se podeMse dizer que v. s~ fez parte
da equipe de Zélia Cardoso de Me!lo e Ibrahim Eris? _
A seguir, terei outras perguntas a fazerMlhe.
O SR. GUSTAVO JORGE LABO!SSIERE LOYOLA
-Bem, Senador, na época estive no chamado "Bolo de NoiM
va" apenas uma vez, quando justamente recebi um convite
da futura Ministra _Zélia Cardoso de Mello para· ocupar a
Diretória do Banco Central. Estive no "Bolo de Noiva" uma
única vez, nesse momento.
- Quanto à minha integração aos trabalhos; pOSsO assegurar
a V. Ex~ que tive conhecimento do que foi-chamado depois
de Plano Collor I apenas na noite de terçaMfeira, quando já
estava-, inclusive, decretado_ o feriado bancáriO. Aliás,-foi para
mim desafio muito giande, como Diretor de Normas do Banco
Central, ter tido conhecimento do que viria a ser a Medida
Provisória n~ 168 somente naquele momento, porque, em tese,
eu seria, e de fato fui, o -ericarregado de riónnatiza_r aspectOs
daquele Plano.
A minha participação, a nível das discussões, deu-se a
partir desse dia até sairem as medidas provisórias, -quando
da posse do Presidente Collor; enfim, na discüssão de aspectos
operacionais, principalmente, nas questões_ que diziam mais
respeito ao Banco Central, ou seja, todo o esquema de retenM
ção dos cruzados, como iss_o_ seria feito, etc.
Quanto à questão de particípar da equipe da Ministra
Zélia, eu posso dizer que participei da equipe do Presidente
Ibrahim E ris. Trabalhamos junto no Banco Central em aspecM
tos _que diziam respeito à regulamentação do _sistema finanM
ceiro.
Quando à Ministra Zélia, nunc~ fiz parte do_ que veio
a se chamar de "equipe da Ministra Zélia" composta por
_
.
pessoas mas ligadas a e la.
Eu _tinha uma ligação indireta com a Sr4 MiniStra através
do Presidente lbrah_im E_ris. Evidentemente, tiVe despachos,
tive reuniões com ela na qualidade de Diretor _do Banco Central, mas não a conhecia. Eu a conheci no "'"Bolo de Noiva".
O SR. NELSON WEDEKIN- V. S•, portanto, recebeu
as orientações que implicavam esse conjunto de medidas, de
providências, de leis do Plano Co_llor e fe:z executáMlas na
oondição de Diretor do Banco Central.
Quero saber exatamente se V . s~, em _algum momento,
questionou aquele conjunto de normas, aquele conjunto de
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providências que se constituíram no cham3do Plano Collor
I, ou simplesmente cumpriu a orientação recebida, quer dizer.~
~a~~~
Havia alguma margem de discussão, de debate? Era possí-vel, em algum momento, levantar-se contra alguma coisa que
V. s~ não achasse correto ou inadequado?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Quanto ao aspecto da retenção dos cruzados, vamos dizer, ·
tudo já estava decidido. Essa decisão já havia sido_ tomada _
"plelo Presidente Collor, e as ·minhas discussões foram muito:"mais na linha dos problemas, das modificações -um -pouco~'
mais operacionais do que propriamente das de alteração da-estrutura do Plano. Eu diria que não eiltrei na-estrutura maior-do plano, na engenharia maiOr do plano.
O SR. NELSON WEDEKIN ----, Durante a sua gestão
em uma das diretorias do Banco Central houve pelo menos
dOis episódios que vamos chamar de "epis6dioS questioná-:
veis".
Queria que V. s~ me dissesse, em prinieiro lugar, alguma-=·
coisa sobre a venda de apartamentos que constituíam a reserva~-·
técnica do Banco Central. Em segundo lugar, gostaria det!~•
saber sobre a contratação de _instituições privadas sem 'licita_ção, como é o caso da Pontifícia Universidade Católica creio -de São Paulo, onde o Banco Central entregava uma
parte dos seus serviços, uma parte daquilo que é da sua natureza, da sua função, a uma instituição privada com ingerência
até mesmo na questão do sigilo bancário. A pergunta é: o
que V. S• sabe a esse respeito? Por que se tomou esse tipo
de deliberação? É verdade que esse contrato com a PUC
foi realizado sem licitação? Por que, se era o ·caso, não se
contratou uma instituição -pública, uma vez que há sempre
uma dissonância entre aquilo que·é intereSSe público e aquilo
que é intereSse-privado?
O SR. GUSTAVO JQRGE LABOISSIERE LOYOLA
- Bem, Senador, sobre a questão da PUC tenho a dizer
que o Banco Central, tradiCionalmente, tem firmado contraM
tos, convênios com universidades. Temos, por exemplo, convênios com a Universidade de São Paulo, com a Fundação
Getúlio Vargas, com a Universidade de Brasília, entre outras.
ESsa prática - lembro-me -, quando entrei para o Banco
Central, em 1977, já era um·a ti"adição.
A utilização dessas universidades tem sido mais para fazer
um trabalho a nível acadêmico no Banco Central. NormaiM
mente, esses trabalhos poderiam ser feitos no Banco Central,
mas, por que os funcíonárioos do Banco Central estão muito
mais envolvidos na execução, precisaria -terMse umã visão de
fora sobre como organizar uma determinada questão econômia.
- -"-Esses contratos são muito úteiS~pa:hi--0" Banco Central
na medida em que permitem o intercâmbio de experiências
entre os professores dessas universidades, o Banco Central
e o seu corpo funcional.
Portanto, esse contrato com a PUC é inovador, na medida
em que o Banco Central tem um controle muito maior do
produto, ou seja, do que está sendo feito pela universidade.
Esse tipo de contrato não é único no Banco Çentral.
Temos, por exemplo, um contrato coma USP sobre_Qs_indicadores das instituições financeiras. Trata-se de um contrato
muito importante, que já está frutificando. Portanto, o conM
trato com a PUC não é o único~
-Quapto à contratação sem licitação, pelo que estou inforM
mado, foi feita a contratãção sem licitação, amparado -se
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não me engano, não-sou um especialista --pela cláusula de
especialização.
-

O SR. NELSON WEDEKIN - Qual era a I!J!tureza
desse contrato com a PUC? Que tipO de -serviço, que. tipo
de estudo a PUC ofereceu ou apresentou ao Banco Central?
Em que tipo de trabalho ela está trabalhando, se é que esse
contrato ainda é vigente?

O SR. GUSTAVO JORGE LÀBOISSfBRE LOYOLA
- Basicamente são estudos relacionados com política monetária, temas_ específicos de política monetária. Por _exe_mplo:
depósitos compulsórios - estou mencionando aqui porque
a gestão desse contratp _não está sob a minha Diretoria. O
Banco Central quer saber_ qual é _o impacto de um_a_ determinada modificação_ no compulsório ou em outro aspecto de
política monetária. --S-oOre esse tema, então, solicita~<:a-Se à
Universidade que fizesse um estudo específico. Esse trabalho
era acompanhado pari passo pelos nosso·s funcionàriOs da
área, que discutiam e acompanhavam o andamento.
O SR. NELSON WEDEKIN- E quanto à venda d~sses
apartamentos que se constitUíam na reServa técnica do Banco?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOJSSIERE l.OYOLA
-Bem, a venda de apartam~ntos, pelo que sei,- foTâeteiffiinada por lei. A lei determinou que todos os apart~rp.entos
que não Se constitUíssem ein reserva técnica fossem vendidos.
E o Banco Central assim o fez.
A reserva técnica do Banco Central mantém apenas os
apartamentos destinados à DiretO~ia. Esses apartamentos são
-se não estou engailado -seis. Os demais foram vendidos
ou estão em pro-cesso-de venda.
O SR. NELSON WEDEKIN -,0 Senhor trabalhou numa instituiÇão financeíra chamada PLANIBANC, cujo proprietário é o Sr. Meildonça de Barros, Diretor do Banco Central quando o senhor era funcionário. Pergunto ao senhor
o seguinte: além do PLANIBANC, o senhor não trabalhou
para nenhuma outra empresa priv-ada, nenhum outro tipo
de consultaria?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOIS!ÜERELOYOLA
-Na época em que eu trabalhava na PLANIBANC, estava
em São Paulo. Presteí consultaria eventual, fiz alguns trabalhos para a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN.
O SR. NELSON WEDEKIN -E uma empresa chamada
MBR?
o SR. GUSTAVO JORGELABOISSIÊRE LOYOLA
- Não. Essa é uma empresa de consultaria de São Paulo.
Nunca prestei nenhum tipo de tfabalho para ela.
O SR. NELSON WEDEKIN- Gostaria de perguntar
a respeito de conceitos que V. s• tem a respeito de sua função
e do próprio Banco Central. Por exemplo: os bancos.estaduais,
os bancos de desenvolvimento devem ser encarados do mesmo
modo que o são os bancos privados? Qual é a lógica de um
banco estadual? Qual deve ser a lógica de um banco estadual,
de um banco de fomento em face, Vis a vis da lógica de um
banco privado?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOJSSIERE LOYOLA
- Creio que esse tipo de banco deve ser encarado como
um banco privado do ponto de vista da necessidade de ter
uma boa gestão, ou seja, não ocilcebo um banco estatal seja estadual ou federal -existir para operar no vcrtrlclho,
para ter prejuízos.
·
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Não é que o banco precise ser um maxiinizador de lucros
como um banco privado, mas tem que operar basicamente
dentro de padrões rígidos~ ..
Quanto à política operacional dos bancos estaduais e dos
bancos federais, creio que é razoável que eles tenham uma
política operacional diferente, em alguns aspectos, dos bancos
privados. O que se tero de fazer nesses casos é uma boa
gestão dos recursos.
Por exemplo, se o banco estadual quer incentivar alguma
determinada indústria, um tipo de indústria, um tipo de ativi~
dade no Estado a um determinado custo, a unia determinada
taxa de juros, ele tem que obter recursos adequados naquela
taxa, ou seja, ele não pode captar caro e emprestar barato;
isso signifiCaria o banco estar se aventurando por um caminho
muito perigoso.
Ele tem que agir com transparência. O banco não pode
ser uma maneira de os governos fugirem do controle orçamentário. O Governo tem que gastar - entendo - pelo Orçamento. Se recursos orçamentários são destinados ao banco
para uma determinada função, creio que não há nada a objetar
em r~lação a isso. Agora, o banco não pode ser uma maneira
de o governo se financiar junto a ele. Entendo que não há,
-em princípio, nada contra os bancos estaduais, ou seja, a
existência de banco est,adual é uma decisão de cada governo
-e deve ser respeitc_tda. A medida em que ele começa a Operar,
deve ter os seus padrões _mínimos de operação. Evidentemente, a política operacional dele pode variar em função das
prioridades que cada Estado tem, desde que observados esses
princípios gerais.
O SR. NELSON WEDEKIN- O Banco Central pode,
em relação aos bancos privados, fixar algum tipo de norma
ou litn conjurito delas ciue privilegie Üão só a busca do lucro,
que é absolutamente natural e legítimo até numa instituição
privada, na linha da busca do desenvolvimento mesmo, na
linha de financiamento com um prazo um pouco mais longo
das empresas, na linha da geração de empregos, na linha
de aquecer a atividade produtiva? O Banco Central tem esse
poder sobre os bancos privados ou esses agem como acham
que deveriam, quer dizer, dentro da lógica estrita de obter
o máxiino de lucratividade?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSlERE LOYOLA
___;.;Há alguns segmentos em que o Banco Central, ou mesmo
a lei, estabelece aplicações obrigatórias para os bancos dentro·
de determinadas regras, como, por exemplo, o crédito habitacional, o crédito rural, a aplicação em títulos de desenvol~
vimerito económico, TDE, enfim, alguns -segmentos especí~
fii::os. Quer dizer, existem, em nível da lei e da regulamentação
do Banco Central, algumas áreas em que o próprio Banco
Central, na realidade, já faz isso. Agora, a perpetuação desse
modelo de se estabelecer nichos de mercado, com remuneração abaixo de mercado, provoca, na prática, um grande
desvio de finalidade. Em primeiro lugar, esses recursos costumam ser poucos para as necessidades de todos. Há um sistema
muito perverso de acesso a esses recursos, que acaba privilegiando aqueles que têm um melhor relacionamento com o
banqueiro ou acaba aqueles que conseguem, de alguma forma,
uma remuneração não explícita do banqueiro, ou seja, acaba
prejudicando aqueles que deveriam ser os maiores beneficiários. Em segundo lugar, e porque isso vai criando uma
distorção nas taxas de juros da economia, de forma que a
taXa de juros acaba sendo acima do que deveria ser, porque
os bancos tentam compensar a menor rentabilidade nesse seg-
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mento qm: ~stü cm)trol<tdo_conl_unu\n~ait..l_r n;~tahili~adt.• para
os d~mais. Ernhora :.ldmitindo lJ.UC" isso pl)SSa-·ser-fC:itú: dm.lo
o atual e~tâg.io qut.• tt:ni.os de desl.;'nvolvímcnto no País. _1.;'111
determinados ~etores. acrc:_dito que isso não deve ser ge1_1c"i~1~
lizado nem perpduad.o. Adw que (kvCmüs buscar um sistema
firüinC-eiro mais eficiente. com redução das su~~ margens como
um todo. e nüo apenas para alguns seginCOtõi CSpCcíficOS.
O SR. NELSON WEDEKIN -Tenho quase certeza
dt..• que V. S·' já respondeu alguma interpelação a respeito
da __taxa de juros constitucional. que é _a__taxa dqs_l2o/c. mas
também gostaria de ouvir de V. s· algO que nenhum candidato
a Presidente ou DiretOr do Banco Central me respondeu até
hoje. o que acho um tanto estranho. Por que é. iinpoSSíVél
manter a taxa de juros reais. de 12('f. do modõ como ela
está na Constituição?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Senador. a melhor maneira de explicar isso_- não sei
se vou conseguir - é condiscrando que a taxa Qe juros é
um preço. ou seja. o que a Constituição fCiTõí fiXãr-·o lucro
máximo para o dinheiro. Agora, há condições de que esse
preço máximo seria inferior ao que eJe ~e_ri<:l numa condição
livre .. Uma hipótese._ ele deveria ser 25 e _é__ll. pela fixação.
Nesse caso. a fixação do preço gera o que se chamit_exCesso
de demanda. isto é, vai haver uma procura maior do dinheiro
do que a oferta que os poupadores estarão dispostos a dar,
porque o que o sistema financeiro faz não é nada mais do
que pegar o dinheiro que_ se tem em sobra de caixa e apliCá-lo
em quem necessita de caixa que, por sua vez. irá querer.
obviamente. 12%, que é uma taxa que está abaixo da de
mercado. Mas esses que têm caixa sobrando certamep.te não
estarão dispostos a aplicar a 12%, vão prefeti:reotnprar uffi
ativo,- urii imóVel ou aplicar ein moeda estrangeíra etc. Nesse
momento se estabele!ce_ o que se cha111a em jargão de eOOnomiá
de excesso de demanda, e que ú~m iimâ série de efeitos. O
primeiro efeito. esse a que me referi, é de que~ pó r" desinteresse
dos poupadores, eles aplicariam em ativos reais. Outro efeito
seria ex·atamente a destinação- do crédito Para somente uma
parcela daqueles que demandam crédito. _e não- ileceSsâriãmente essa parcela beneficiária -.será aquela socialmente melhor. Pode ser que estejamos beneficiando aqUeles que não
precisam desse benefício, provavelmente estaremos beneficiando as grandes empresas, por exemplo, que teriam acesso
muito mais fácil a-esses 12%. Além disso, a tendência natural
do organismo económico será de alguma forma escapar disso,
ou seja, aquele que tem a faculdade de conceder o crédito,
quando ele tem uma fila de pessoas querendo crédito, certamente vai-se desenvolver o _sistema de remuneração paralela,
ou seja, algum outro sistema vai acabar jogandO~ a taxa de
juros em um nível que ela deveria ser.
EXIste um caso muito interessante sobre a questão de
taxas de juros, que é a dos bancos islâmicos. No Islã é proihido
cobrar juros, Por isso, os bancos islâmicos não cobram juros.
Mas, na realidade, eles cobram taxas, comissões etc. Existem
"n" maneiras que acabam transformando o banco islâmico
num banco como qualquer um outro. De forma que é muito
difícil efetivamente tabelar os juros. Vamos ter uma distorção,
e, na prática, as experiências que temos mostram que as pessoas acabam pagando um custo maior que esse.
O SR. NELSON WEDEKIN - V. s• foU!a equipe,
no mínimo, do Dr. Ibrahim Eris, ficóu num cargo de Diretór
do Banco Central ao longo de todo o tempo do Governo
Collor e acho bastante adequado perguntar a V. S'. O que
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é que vai mudar'! Pqrquc V._s·· ta_n:lh~m me disse que baixar
os juros é uma coisa inúito dif_í_cil. muitó complicada: são
as leis do mercado. ~ ~ chamada "n:iRo invisível" e que é

totalmente impossível. E dificilimo controlar as contas fantasmas. é di~icllinw fiscalizar .os bancos, é _difícil que o Banco
Central consiga ter urna ação sobre o conjunto do~fbancos
para direCÍCiná-los cm favor da_ maioria da população, da me-lhoria da qualidade de vida da população. até mesmo da atividade produtiva. Em síntese a pergunta é esta: O que é que
vai mudar?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-:-Acho que a mud!}.nça ... (agora- flquei bàsta:tlte pr'eoc-upado
porque o próprio Líder do Governo disse que só vai mudar
o Presidente). (Risos.) Referi-me há P()UCO que a mudança
de Presidente da República representou parã o Governo, entre
outras coisas, a reconquista da sua credibilidade e é, justamente em nome dela, que o G_oy_erno está tomando medidas
que exatamente levem à mudança. Refiro-me ·aqui espf!cifi.:camente à questão do quadro macroeconôinico e a sua mudança. Ninguém deseja taxas de juros elevadas. nem o Banco
Central, nem nírigUém.
O SR. NELSON WEDEKIN- Os banqueiros gostam ...
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Senador, acho que os banqueiros não gostam, eles gostam
de pagar pouco - ir ali à esquina, depoisitar um dinheiro,
pagar pouco e aplicar caro. Eles ganham na diferença e não
no nível da taxa de juros. Aliás para eles representa até um
aumento do risco. Da grande maioria dos banqueiros. pelo
menos, ouço falar mal da taxa de juros e que ela deve baixar.
Esses passos que estão sendo dados em nível cacroeconômico,
a questão da recuperação das contas públicas etc .• isso vai
levar ã "uma redução do endividamento do governo, à redução
do que- se chama aí de ciranda financeira. esse rolar diário
da dívida pública,_essa menor pressãO sobre o sistema_:financeiro, o que abre espaço, em primeiro lugar, para uma queda
da taxa de juros e, em segundo lugar, para que esse fluxo
de recursos, que está no sistema financeiro, acabe financiando
a produção, que é o que interessa, afinal de contas. Então,
as coisas estão mudando.
Sobre as demais considerações de V. Er, eu. evidentemente, questionado pelos senadores_, coloquei aqui a difíCul~
dade de se fazer algumas mudanças, elas realmente são difíceis, mas por serem difíceis é que são importantes. Acho
que é importante mudar; isso não significa que elas não possam
otorrer. Acredito que existe uma problemática que não é
de fácil solução, agora, a disposição de enfrentar esses problemas existe em mim e evidentemente em todo o governo, a
partir do Presidente da República, cuja determinação é nesse
sentido de um trabalho de equipe, para se atingir um objetivo
fiilal, que é o bem comum, e o Banco Central fará a sua
parte. Agora, eu não poderia dizer aqui que as coisas são
fáceis, na realidade elas são difíceis, mas não significa que
não possam e que não devam ser mudadas.
O SR. NELSON WEDEKIN - Poderíamos obter de
V. S• um compromisso de mandar, num prazo razoável, esse
projeto que diga respeito às chamadas contas fantasmas? Quero chamar a atenção de V. S•. o GoVerlip Itamar Franco
conseguiu, em um mês e alguma coisa, mal ou bem, fazer
uina proposta de ajuste fiScal, que, a meu júízO, é bem mais
complicada do que uma norma que vai impedir a ·existência
ou a abertura de contas fantasmas. Num prazo determinado,
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modo muito especial o segmento produtivo, o segmento que
gera riqueza, que cria empregos,-õs segmentos ou a economia,
enfim, que tenham esse sentido de melhorar um pouco a
vida dos nossos irmãos brasileiros.
Muito obrigado.
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-Bem, cOm relação ao projeto de contas fantasmas, nós,
a propósito, oferecemos sugestões a um projeto que inclusive
derivou da CPI, apresentando pelo Deputado Jackson Pereira
e outros parlamentares, neste sentido, mas se esta Casa- achar
melhor podemos apresentar um projeto sObre isso, o mais
rapidamente possível.
Eu concordo com V. Ex\ em que a questão maior é
do ponto de vista mais repressivo do que estabelecer muitas
normas para abertura de contas, porque já existe uma queixa
Quero colocar, em outr_as palavras, do meu ponto de
muito grande da população em relação à burocracia, como
vista de leigo, porque já faz muito tempo que só entro em
fila nos bancos, etc. Eu acho que é assegurar uma punição
banco, quase sempre, para tomar dinheiro emprestado, para
exemplar para aqueles que desobedeçam às normas do que
dizer o seguinte: não deve ser tão complicado fazer-se algumas
propriamente criar muitos regulamentos.
normas, regras sirilpleS que impeçam isso, porque insisto em
Quanto às preocupações de V. Ex~, por eu ter sido testado
dizer a V. S' que essa é uma demanda da sociedade brasileira.
na iniciativa privada, digo que, para mim, esta oportunidade
Não é possível, como tão bem colocou o Senador Esperidião
de trabalho representou um experiência valiosa, do ponto
Amin e o Senador Mário Covas, que estejainos àS Vésperas
de vista profissional. Eu não tenho qualquer ligação com bande demitir um Presidente da República e, no entanto, pessoas
queiros, trabalhei no sistema como bancário, como V. Ex~,
envolvidas no nresm:oepiSódio e até com repercussões, de
e fr frente do Banco Central. O Banco Central não será o
algum modo, económicas muito maiores. Por exemplo, o Sr._
_banco dos banqueiros; aquela instituição financeira, muitas
Paulo César Farias fala cm 4 milhões de contas fantasmas
vezes, serve de banco dos bancos, na sua função de Banco
no Brasil, não sei se o número é esse, mas vamos supor que
Central, mas não de banco dos banqueiros. Não será o banco
seja a metade, quase sempre, nesse partiCular, ele terá redudos banqueiros. ele será o Banco Central da sociedade brasizido, terá feito um desconto. Também na linha do que disse
leir~. Isso eu posso assegurar a V. EX"
o Senador Mário Covas, não dá, V. Ex~ me desculpe, para
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra
vir aqui- vamos ser franCos- e não irifCii{-nenhum ponto;
o Senador Bello Parga.
·
não obtermos nenhuma resposta com muita clareza. Não se
vê, a rigor, nenhum passo decidido a frente. O senhor vai
O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, Srs. Senadoser presidente do Banco Central, essa é uma posição chave
res, Dr. Gustavo Loyola, V. S\ respondendo a uma indagação
de qualquer economia no mundo e no Brasil também. Quero
do Senador José Fogaça, me causou um certo contentamento.
dizer a V. s• isso, é preciso um pouco mais de ousadia, é
ao manifestar sua opinião de que o Banco Central devia cami~
preciso entender as demandas contemporâneas da sociedade
nhar, embora com a ressalva do gradualismo, para a autonobrasileira, que estão a exigir isso: deCisões, quer dizer, pontos
mia e um certo grau de independência também. Isso porque
a serem inferidos e não, sempre, desculpe-me V. s• - a
eu considero qu_e a autonomia do Banco Central é uma_exigênresposta ser um tanto vaga, um tanto contraditória,· sempre
cia da afirmação da sociedade civil. no controle do Estado
um pouco na defensiva de que isso não é possível fazer. Assim
na condução da economia.
também foi com relação ao Dr. Gios, aqui, essa é "que é
Por conseguinte, eu indago se a ida de V. s~ para a Presia verdade. Quero fazer essa colocação a V. s~ e apenas fazer
dência do Banco Central representa uma efetiva mudança
outra referência, para finalizar, porque certamente já vou
de rumos neste sentido, se é esse o pensamento do governo?
muito longe: dizer que me preocupa um pouco o fato de
E se do atual elenco de atribuições do Banco Central serão
v. s~ ter trabalhado numa instituição financeira privada; preo- retiradas, do rumo desse gradualismo, as de gestor do Seguro
cupa-me um pouco"()" fato de V. s~ ter. em determinado IDO·
do Crédito Rural, Proagro e as de bancos de primeira linha,
mcnto, apresentado projetas ou trabalhos para a Febraban,
provedor de fundos da rede bancária no fomento da agriculquer dizer, eu estou um pouco na lógica do saudoso Senador
tura e da indústria, para poder, então, se concentrar nas funSevero Gomes que, num determinado momento, ao ver_semções que eu acredito, especificas de Banco Central. de guar·
pre isso, é essa a impressão que fica, Dr. Loyola,_ talvez nin·
dião da moeda. de nonnatizador e disciplinador do sistema
guém queira lhe dizer isso, mas eu quero. Um pouco da imbancário e do mercado de capitais?
pressão que fica é que o Banco Central é uma espécie de
representação dos interesses_ dos banqueiros privados neste
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
País.
- __Sc:;nador. na minha gestão, procurarei encaminhar essas
questões, ou seja, de justamente retirar do Banco Central
Então, corno dlziã o saudoso Senad.Õr Scve.r_o Ó~mes.
numa frase muito inteligente: '~É preciso, com toda a urgéncia. aquelas funções que hoje estão com o Banco e que não seriam
adequadas a um Banco Central. . . _
estatizar o Banco Centrãl". Isso ocorreu naquela fase ~edis·
A questão de ser BanCo de primeira linha, hoje, não
cussão entre estatização c privatizaçãO. Qúcr dizer; estatizar.
temos mais esta função. Quanto ao crédito rural, o único
no sentido de que o Banco Central seja uma espécie de instrumento, não de um ou outro setor, principalmente dos banquei- recUrso que estamos gerindo hoje são os do Proagro, acho
que eles poderiam ser geridos por outra instituição, não vejo
ros, mas de todos os segmentos da sociedade brasileira. de
se houver lacunas na lei que não permitam um maior controle
dessas contas, acho que o Banco Central, com todo o corpo
de técnicos que tem, com a competênCia acumulada ao longo
do tempo, terá condições de mandar para _o CtmgiéSSo Nacio~
nal, a curto prazo, um projetO de lei, e tenho certeza de
que as duas Casas do Congresso Nacional vão atender a esse
projeto rapidamente, porque essa é uma demanda não nossa,
mas da sociedade brasileira.
Quero dizer a V. S• que, na minha juventude, fui bancário
durante sete anos; naquele tempo não dava para abrir conta
fantasma e as regras eram absolutamente simples, mas ne~
nhum bancõ ousava fai:er algo parecido com iSsO -e nem era
assim tãO burocratizado quanto abrir um cadastro, como se
alguém fosse tomar um crédito.
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por que devessem estar, necessariamente, no Banco Central.
Penso também que o sistema de con$9rcio pode sair ~o Banco
Central como também algumas outras atividades. A medida
que se caminha no conceito de maior autonomia, é necessário
que se direcione também no sentido 4o emagrecimento do
Banco Central quanto a essas funções que nada lhe dizem
respeito.
__
A autonomia do Banco, a consolidação do ponto de vista
legal, depende de uma lei complementar que está sendo exariü-

nada, se não me engano, na Câmara dos _l?eputdos, no momento, em uma comissão especial. Pretendo levar esse assunto
ao Ministro Krause e solicitar dele uma posição de Governo
a respeito dessa questão, em relação ao encaminhamento.
Mas agora, neste ano, penso não ser mais possível, em função
do acúmulo de tarefas do Legislativo, mas, no ano que vem,
retorno a essa discussão, qual será a posição do Governo
em relação à questão da independência do Banco Central,
para isso s_er discutido em nível do Congresso Nacional, talvez
até na própria comissão que já eStá instalada?
O SR. BELLO PARGA- Dr. Gustavo Jorge Laboissiere Loyola, dando-me por satisfeito com sua resposta, encerro, entrando no campo da conceituação. Quero ouvi-lo, na
qualidade de mestre c doutor c de autoridade do J3ancQ Central, qual é a definição do Banco Central para taxa real de
juros?
O SR. GUSTAVO JORGE LABOISSIERE LOYOLA
-A definição de taxa real de juros é, aparentemente, simples.
E aquela taxa que está acima da inflação, ou seja, é a remuneração acima da infl_ação. A partir dessa definição simples,
surge uma série de complicadores. Por exemplo, qual é a
inflação que se usa? Se usa a "inflação para frente ou;-quer
dizer, se estou projetando uma taxa de juros de 30 dias, daqui
para frente pego a taxa de juros desse período ou pego um
índice que s_eja uma média, enfim, existe uma série de problemas operacionais para definir o que é t"axa. Por exemplo,
inclui-se na taxa real de juros, quando_ uma taxa de juros
é prefixada, de mais ou menos 500%, isto é verificado no
momento da contratação do crédito, que aquela taxa é superior, que aquela taXa real é x ou verifiCa-se no finàl do contrato
que a taxa foi "tanto", ou seja, quando a taxa é pós-fixada
é simples fazer isto, mas quando é prefixada é complicado.
Então se -começa a- entrar. Mas do ponto de vista macroeconômico, acho que é o sentido da pergunta de V. Ex~, taxa
de juros real é a taxa que excede a inflação esperada em
um determinado período.

Quarta-fei~a

2

9905

O SR. BELLO P ARGA- Muito obrigado, Dr. Gustavo
Loyola.
O SR_ PRESIDENTE (Beni Veras)- Srs. Senadores,
está encerrada a sabatina. Havendo quorum, vamos proceder
à votação secreta.
Não há necessidade de ser evacuada a sa,la, apenas fica
livre essa lateral e eu peço ao Dr.- Gustavo Loyola que-aguarde
um pouco fora da sala para receber com surpresa o_resultado
da votação. (Pausa.)
Vamos iniciar a votação pelo PMDB. A votação é secreta.
Senadores César Dias, Nabo r Júnior, José Fogaça, Ronan
Tito, Ruy Bacelar, Onofre Quinan e Pedro Simon.
São sete Srs. Senadores que votarão pelo PMDB.
PFL: Senadores Raimundo Lira, João Rocha, Bello Parga
e Elcio Alvares.
São 4 Senadores que votarão pelo PFL
O SR. BELLO PARGA-Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra ao nobre Senadpr.
O SR. BELJ:O PARGA- Sr. Presidente, como se procedefá a votação? ·_
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - A votação
será secreta.
Será feita com a "'bolinha". A "'bolinha" branca representa "'sim", a bolinha preta, "não".
Quero designar os Senadores Ruy Bacelar e João Rocha
para serem os escrutinadores.
PSDB: Senadores Mário Covas, Beni Veras e Almir GabrieL
O PTB: não tem representante.
PDT: Senadores Nelson Wedekin e Pedro Teixeira.
O PRN não tem representantes.
PDC: Senador Moisés Abrão.
PDS: Senador Esperidião Amin.
O PT não tem representante.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Vou proclamar o resultado. - ·
Votaram "sim" 17 Srs. Senadores; e "não", 1.
Total: 18 votos.
Pedimos que convidem o Dr. Gustavo Loyola para entrar
no recinto da Comissão. (Palmas.)
Encerrada a reunião.
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BRASíLIA- DF

SENÀDO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou 1 e eu, Mauro· Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 58, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de São Martinho - RS, a contratar operação de crédito junto ao Banco
de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul - BADESUL, dentro do Programa Integrado de Melhoria
Social- PIMES, no valor de Cr$504.033.173,77 (quinhentos e quatro milhões, trinta e três mll, cento e setenta
e três cruzeiros e setenta e sete centavos).
O Senado Federal resolve:
_ __ _
_
__
Art. 11' É a Prefeitura do Município de São Martinho - RS, autorizada, nos termos da Resolução no:> 36, de
1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio
Grande do Sul- BADESUL, no valor de Cr$504.033.173,77 (quinhentos e quatro milhões, 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 -- FUDOPIMES e serão destinados à execução de projetas de infra-estrutura urbana
e desenvolvimento institucional no Município de São Martinho.
Art. 29 As condições financeirãS-da operação são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$504.033.173,77 (quinhentos e quatro milhões, trinta e três mil, cento e setenta e três
cruzeiros e setenta e sete centavos) a preços de julho de 1992, atualizados pelo IGP da FGV;
b) prazo para desembolso dos recursos: sete meses;
c) juros: onze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: IGP-FGV;
e) destinação dos recursos: execução do Programa Integrado de Melhoria Social;
O condições de pagamento: ---do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 39 A -autorização de que trata esta resolução será exercida no prazo- de duzentos_ e setenta dias a contar
de sua publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro 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 Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 59, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município 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 (seis bilhões de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. l\1 É a Prefeitura do Município de Campo Largo- PR, autorizada, nos termos da Resolução n9 36 7 de
1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A,_:---c-BANESTADO,
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no valor de Cr$6.000.000.000,00- {seis -billÍÕ~s de cr~eiros), a sere~ apli~dos ~~ obras de infra~estrutura urbãna--:-conforme Acordo de ParticipaçãO firmado com o Governo daquele estado para execução do Programa Estadual de
Desenvolvimento Urbano - PEDU.
Art. 29 A operação de crédito a _gue se refere o artigo anferior serà reaiizada nas seguintes condições:
a) valor: Cr$6.000.000.000,00 (seis bilhões de cruzeiros), atualizados pela Taxa Referencial;
b) prazo parã âesembolso dos recursos.: doze meses;
c) juros: doze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: TaXa: Referencial;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura urbana, no âmbito do Programa Estadual de Desenvolviinento
Urbano- PEDU;
f) condições de pagamento:
_
_
-. ~,
--do principal: em quarenta e oito parc_elã.s mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3'1 o prazo máximo para: o· exercíCio da presente autorização é de duzentos e setenta dias a contar de
sua publicação.
Art. 4!> Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1~2. --Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁO N• 60, DE l!Í92
Autoriza a Prefeitura do Municfpio de Guapirama . . :. : PR, a contratar operação de c~dito junto ao Banco
do Estado do Paraná S.A., no valor de Cr$278.000.000,00 (duzentos e setenta e oito milhões de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É a Prefeitura do Município de G~~pi;a~a -PR, autorizada, nos termos dos arts. 3 9~ 4'", 5 9 e 6?
da Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$278.000.000,00
(duzentos· e setenta e oito milhões de cruzeiros), junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. -:- BANESTADQ. __ ---Art. 29 A operação de crédito a que se ref~re o artigo-anterior será reâlizad:i- nas seguintes condições:
a) valor: Cr$278.000.000,00 (duzentos e setenta e oito milhõ~ de C!U?-<;!.iros), atualizado pela Taxa Referencial;
b) prazo para desembolso dos recursoS: doze· nieses;
c) juros: doze por cento ao ano;
d) índice de·atualização monetária: T3xaReferencial Diária;
e) destinação dos recursos: obras de infra~estrutura;
I) condições de pagamento:
·
-do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses ap6s a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 39 O prazo máximo para o exercíciO da presente autorização é de até_ duzen~os e setent~ dias. a contar
--O~
-~de sua publicação.
-

-

-
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<\rt. 4~' Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação~
__
Senado Federal, 1~' de dezembro de 1992.- Sen_ador Mauro Benevides, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 61, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Guimarânia - MG, a contratar operação de crédito junto ao Banco
de Desenvolvimento de Minas Genüs S.A. zeiros).

BDMG, no valor de Cr$300.000.000,00 (trezentos milhões de cru-

OSenado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura do Município de Guimarânia- MG, autorizada, nos termos da Resolução n~' 36, de
30 de junho de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$300.000.000,00 (trezentos
milhões de cruzeiros), junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.- BD:t-4G.
Parágrafo únicu. Os recursos provenientes da _operação de crédito referida no caput deste artigo destinam-se
à pavimentação de vias públicas naquela municipalidade.
Art. 29 As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$3_00.000,000,00 (trezentos milhões de cruzeiros), atualizados pela Taxa Referencial TR·
' b) prazo para desembolso dos recursos: seis meses~
c) raxa de juros: doze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária~
e) condições de pagamento:
-do principal: em quarenta e duas parcelas mensais, vencendo a primeira seis meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
_
Art. 39 O prazo_ máximo para õ- exe-rcíciO _õa presente autorização é de duzentos e setenta dias a contar da
data de sua publicação.
_
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1992.-- Senador Mauro Benevides, Presidente. ~
Faço saber que o Senado Federa_} aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, -item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 62, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Ponta Grossa ~ PR, a contratar operação de crédito junto ao Banco
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de Cr$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros),
dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
O Senado Federal resolve:
Art. P É a Prefeitura do -Município de Ponta Grossa ....;_·PR, autorizada, nos termos da ,;Resolução n9 36, de
30 de junho de 1!192, do Senado ·Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A. - BANESTADO, no valor total de Çr$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros), dentro do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, para execução de obras de infra-estrutura naquela inunicipalidade.
Art. 2"' As condições financeiras dá operação de crédito são as seguintes:
a) valor: Cr$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros), atualizados pela Taxa Referencial- TR;
b) prazo para desembolso dos reçurs_os: doze meses·~c) taxa de juros: doze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária;
e) destinação dos recursos: obras de infra~strilttirã;
f) condições de pagamento:
.
.
.
-do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a prinidra liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3• O prazo m~o para o exercício da presente autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias a contar
da data de sua públicaÇão. '
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1992. - Senador _Mauro Benevides, Presidente.
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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• 63, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Leoberto Leal - SC, a contratar operação de crédito interno junto
ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC, no valor total de Cr$344.670:000,00
(trezentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros), atualizados pela Unidade Fiscal de
Referência - UFm.
O Senado Federal resolve:
_
Art. 1~" É a Prefeitura do Município de teoberto Leal ..:..:._ SC, autorizada, nos termos da Resolução n~" 36,
de 30 de junho ile 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$344.670.000,00 (trezentos
e quarenta e quatro milhões, seiscentos e setenta mil cru~eiros) junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina S.A. - BADESC, a se:rem aplicados em obras de infra-estrutura urbana, no âmbito do Programa
Prourb, em convênio Coitf o GoVernb do Estado de Santa Catarina.
Art. 2" As condições fínail.ceiras -da ~oPetaÇ?o -de_ crédito são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$344.670.000;00 (treze-ntos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros)
atualizados pela variação da Unidade Fiscal de Referência - UFIR;
b) prazo partfdesembolso dos recursos:·_doze meses;
c) juros: 10,50"% por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária do empréstimo: variação da Taxa Referencial;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
t) condições de pagamento:
-do principal: em noventa e seis parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberitção.
-dos juros: em parcelas mensais.
-Art. 3~> o prazo má.XiiitO para ~o exerCício da preseri.te autorização é de duzentos e setentã-dias a CO!J.~ da
data de sua publicação.
Art. 4" Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal,}!> de dezembro de 1992. --Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senido Federal apiovOu: e eu, Mau~o Benevides, Presidente, nos termos art. 48, item 28,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 64, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Londrina - PR, a contratar operação de crêdito junto ao Banco
do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de Cr$17.000.000.000,00 (dezessete bilhões de cruzeiros).
O Senado Federàl resolve:
_
Art. }9 É a Prefeitura do Municíipo de Londrina - PR autorizada, nos terinos da Resolução n 9 36, de .30 de junho de 1992, ·do Senado Federal, a contratar operação de c~édito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A:
- Banestado, no valor total de Cr$ 17.000.000.000,00 (dezessete bilhões de quzeiros).
Parágrafo único. Os recursos para a operação de crédito referida no caput deste artigo serão ·originários dõ
Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU~ e destinam-se à implantação de obras de infra-estrutura no
.
·
.
.
. ~· · · .
·~ · - ·
·· ·
·Municfpio de Londrina --'PR.
Art. 2~ As condições financelraSDãsicãs da operação de crédito são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$17.000.000.000,00 (dezessete bilhões de cruzeiros), atualizados pela Taxa Referencial
-TR;

b) prazo para desembolso dos recursos: até doze meses;
c) taxa de juros: doze por cento ao ano;
· __
d) índice de atualização monetária: Taxa Refe~encial Diária;e) condições de pagamento:
--~
_ ' - -do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcela_s mensais;
. _ ~ ___
_
Art. 39 O prazo máximo para- o exe-rcício· da presente autorização é de duzentos e setenta dias a contar da
data de sua publicação.
. .
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publiCação:
Senado Federal,}!> de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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Faço saber qUe o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos-termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte.

RESOLUÇÃO N• '65, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Rolândia - PR, a contratar operação de crédito jnnto ao Banco
do Estado do Paraná- S.A. - BANESTADO, no valor de até Cr$852.000.000,00 (oitocentos e cinqüenta e dois
milhões de cruzeiros), destinados à implantação de obras de infra-.estrutura naquela municipalidade.
O Senado Federal resolve:
Art.-1"' É a Prefeitura do Município de Rolândia - PR, autorizada, nos termos da Resolução o~' 36, de 30
de junho de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S.A.
- Banestado, no valor total de Cr$ 852.1XXLOOO_,OO (oitocentos- e cinqüenta e dois milhões de cruzeiros).
Parágrafo único. O empréstirilo referido neste artigo destina~se à implantação-de obras de infra~estrutura nOMunicípio de Rolândia.
Art. 29 As condiçõeS financeiras âa operação são as seguint~s:
,
_
_
a) valor: Cr$852.000.000,00 (oitocentos e cinqíiéntà e dois inilhões de cruzeiros), atuãlizados pela Taxa Referencial

-TR;
b) prazo para desembolso dos

recursos~

doze meses;

c) taxa de juros: doze por cento ao ano;

índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária;
e) destinação dos recursos: obras de infra~estrutura urbana;
f) condições de pagamento:
-do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais;
g) autorização legislativa: Leis Municipais n~ 2.177, de 1991, e 2.205, de 1992.
Art. 39 O prazo-máxirno·pata o exercício da presente autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias_ a contar
da data de sua publicação.
d.)

Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro 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 Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 6ó, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Municipio de São Miguel do lguaçu - PR, a contratar operação de crédito junto
ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO no valor total de Cr$2.100.000.000,00 (dois bilhões e
cem milhões de cruzeiros)~ destinados à implantação de obras de infra~estrutura naquele Município.
O. Senado Federal resolve:
Art. 1" É a Prefeitura do Município de São Miguel do lguaçu - PR autorizada, nos termos da Resolução
n9 36, de 30 de junho de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco do _Estado do
Parana S. A.- BANESTADO, no valor total de Cr$2.100:Cf00.000,00 (dois bilhões e cem milhões de cruze~ros).
Art. 29 As condições fmanceiras da operação são as seguintes:
__
_
a) valor pretendido: Cr$2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem milhões de cru<eiros), atualizados pela Taxa Referencial - TR;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) taxa de juros: doze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura -rio Município~
I) condições de pagamento:
-do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a pririleira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
·~
Art. 39 O prazo m_áximo para o exercício da presente autorização é de 270 (duzentos e se.tenta) Qj;~.s a cgn;ar _
da data de sua publicação.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor ·na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1992._ :-:- _Senad9r Mauro Benevides, Presidente.
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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• 67, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Municipio de Medianeira - PR, a contratar operação de crédito junto ao Baaco
do Estado do Paraaá S.A. - BANESTADO, no valor de 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"' É a Prefeitura do Município de Medianeira - PR, autorizada, nos termos da Resolução n9 36, de
30 de junho de 1992, do Senado Federal, 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 cruzeirós).
· ·
·
Parágrafo tínico. -A c;>peração de que tratã o caput deste artigo destina-se à iniplantaÇão-de obras de infra-estrutura
no Município de Medianeira -PR.
_ _
·
·
Art. 2? As condições finariceiras 4a «;>peração de crédito são as seguintes:
a) valor: Cr$2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), atualizados pela Taxa Referencial- TR;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) taxa de juros: doze por cento ao ario;
d) índice de atualização monetária: variã.ção da Taxa Referencial;
e) destinação dos recursos: obras de infra·estrutura;
O condições de pagamento:
- - -_
-do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira Iíberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
..
, . . .. _
.
g) autorização legislativa:_ Lei Municipain• 25, de 11 de maio de 1992. .. .. .•
Art. 3'? O prazo máximo para o eXercfcio da_presente autorização é de -270 (dtU:entos e setenta) dias_a contar
·
de sua publicação.
Art. 4.,. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, l'? de dezembro de 1992. ..........Senador Mauro Benevides, Presidente.
.._ ·;_-.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eU Mauro Benevides, ~residente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
- RESOLUÇÃO N• 68, Í>e 1992
Autoriza a Prefeitura do Munlcipio de Alto Alegre - RS, a contratar operação de crédito junto ao Baaco
de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - BADESUL, no valor de Cr$180.412.021,09 (cento
e oitenta milhões, quatrocentos e doze mil e vinte e um cruzeiros e nove centavos), destinados à execução do
Programa Integrado de Melhoria Social.· O Senado Federal resolve:
.
Art. 1~ É ;:t _Prefeitura do Município de Alto_ Alegre - RS aUtorizada,_ nos temros da Resõluçfio_ n"' 36, -de
30 de junho de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$ 180.412.021,09 (cento
e oitenta milhões, quatrocentos e doze mil e vinte e um cruzeiros e nove centavos) junto ao· Banco de_De~envo~vim_ento
do Estado do Rio Grande do Sul - BADESUL. "
.
.
.
·~ · ·
·
Parágrafo único. Os recurSos prõveltientes da operação_ de crédito referida no caput deste artigo destin~·se
à execução de obras de infra-estrutur~ naquela m.un_icipalidade, dentro do Programa Integra_do de Melhoria Social.
Art. 2"' As condições ímanceiras da operação de crédito ~ão as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$180.412.021,09 (cento e oitenta milhões, quatrocentos e cloze ril,il ~vinte e um cruzeiros
- e nove centavos), a preços de julho de 1992, a serem atualizados pelo IGP·FGV;
b) prazo para desembolso dos recur~s: sete meses;c) taXa de juros: onze por cento·ao ano;·
· ·d) índice de atualização monetária: IGP-FGV;
e) destinação dos recursos: execução do Programa IntegradÇ) de Melhoria Social;
, __ _
_ _ ~- __ _
O condições de pagamento:
.
·
·-·
-do principal: em quarenta e oitO parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses ap6S a primf:il-a liberaçã:o;
-dos juros: em parcelas mensais.
_
-- · Art. 3~ O prazo máximo para o_ exercídp da presente autorização é de duzentos e setent_a dias_ a contar da
data de sua publicação.
·
-· · ·
Art. 4~' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1992. ~-Senador Mauro Benevides, Presidente.

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO" CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 4 9913

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• 69, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Dona Emma - SC, a contratar operação de crédito junto ao Banco
do Desenvolvimento do Estado de Santa CataririB-S.A. - BADESC, DO valor total de Cr$141.245.000,00 (cento
e quarenta e sete milhões, duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros), no âmbito do PROURB, para realização
de obras de infra-estrutura naquela municipalidade.

O Senado Federal resolve:
"
Ar:t· 1"' É a Prefeitura ct0 Munidpio de Dona Emma __:_ SC, autorizada, nos termos da Resolução n9 36,_ de
30 'de Junho de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$147.245.000;00 (cento
e ~quarenta e sete milhões, duzentos e -qua-renta e cinco mil cruzeiros), atualizados pela variação da Unidade Fiscal
de Referência, jUnto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. - BADESC.
Parágrafo Único. Os r_:eç_l)rsos provenientes :da operação de crédito referida no caput deste artigo destinam-se
à execução de obras de infra-estrutura naquela mtinicipalidade, dentro do Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Urbano dos MunicípiOs de Pequeno Porte d.o Estado de ..Sa.nta CatariJ)_ª-- PR_OURB.
Art. 2"' As condições finailceifas da operaçãO de crédito são as seguintes_:

_ _

__

a) valor: Cr$147.245.000,00-(centó-e quarenta e_ sete Irtilhõés, duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) atualizados
pela variação da Unidade Fiscal de ReferÇncia- UFIR;
·
-

prazo para desembolso dos recursos: 12 mese_s;
índice de atualização monetária âo contrato: variação da T~a Referencial;
destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
condições de pagamento:
__ _
-do principal: em noventa e seis parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses ·após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3"' O prazo máximo para· O_ exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias a. contar da
data de sua publicação.
b)
c)
d)
e)

Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1"' de dezembro de 1992. - S"en-adQ.L_Mauro Benevides, Presidente.

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 70, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Arcos - MG, a contratar operação de crédito junto ao Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais, no valor equivalente a 295.508,889 BTNFfi'RD, destinados a aplicação em
obras de infra-estrutura no Município.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' É a Prefeitura do Município ·de Arcos-:-- MG, autorizada, nos termos da Resolução_n? 36, de 30 de
junho de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito _no valor equivalente a 295.508,889 BTNFITRD
junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Goerais.
-Art. 2"' As condições financeiras da operação~ de crédito são ·as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$855.892.000,00 (OitOcentos e cinqü"enta e -cinco milhões, oitocentos e noventa e dois
mil cruzeiros),-expressos ein BTNF, a serem corrigidos pela TRD;
b) prazo para desembolso dos recursos:_seis meses;
c) juros: oito por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária do contrato: oitenta por cento da Taxa Referencial;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
I) condições de pagamento:
-do principal: em trinta e seis parcelas mensais, vencendo a primeira seis meses após ·a primeira liberação;
- dos juros: em parcelas mensais.
Art. 39 O prazo máx.inio-para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias a cpntar da
data de sua publicação.
Art. 49 ESta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1"' de dezembro de 1992.- Senador Mauro Benevides Presidente.
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Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a ·seguinte
. , .• ·
RESOLUÇÃó N• 71, DE 1992
_ Autoriza a Prefeitura do Município de Floraí - PR, a contratar operação de crédito junto_ ao Banco do
Estado do Paraná S.A - BANESTADO, pelo Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - f!'EDU, no
valor de Cr$159.500.000,00 (cento e cinqüenta e nove milhões e q_uinhentos mil cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
_
_ __
.
Art. 1~" É a Prefeitura do Município de Flora!- PR autorizada, nos termos da Resolução n(> 36~ de_ 30 de
junho de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito no valor de Cr$159.500.000,00 (cento e cinqüenta
e nove II,lilhões e quinhentos mil cruzeiros. jtiilío ao Banco do Estado do Paraná S.A. ----, BANESTADO.
Parágrafo único_. A operação de que trata o caput deste artigo envolverá recursos do Fundo Estadual de Desenvol_ - -- -~ -- c~- _
vimento Urbano- FDU. dentro do Programa :e.~tadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Art. 29 As condições financeiras básicas da operação são as seguinte~:
a) val~r: Cr$159.500.000,00 (cento e cinqüenta e nove millhões e quinhentos mil cruzeiros), atualizados pela
Taxa Referencial - TR;
b) prazo para desembolso dos recursos: 12 meses;
c) taxa de juros: doze por cento anO' ano; -d) índice de atualização monetária: TaXh_R-efeienCial D"íáilã;
e) destinação dos recurs'os: obras de infra-estrutura;
f) condições de pagamento:
_
__
-do p_rincipal: em quarenta e oito Earcelas mensais, vencendo a primeii'a doze meses após a primeira: liberação;
.,- _
. _
..,.,
,_
. .
- dos JUros: em parcelas mensais.
Art. 3" O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos_e_s.Ctenta dias~
Art. 49 Esta Resolução entra em vigoi' nã: data de sua publicação.
·
Senado Federal, I• de dezembro de 1992. ~Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro_ Benevides, Presidente, nos t~rmos do art. 48, item
28 do Regimento Interno, promulgo a segUinte._
RESOLUÇÃON• 72, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Lages - SC, a contratar operação de crédito jun~ ao Banco de
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S.A. -~BADESC, no valor de Cr$3.758.126.750,83 (três bilhões,
..setecentos e clnqúenta e oito milhões, cento e vinte e seis mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros e oitenta e três
centavos), atualizados pela Unidade Fiscal de Referência- UFIR, destinados à pavünentação da Avenida Belisário
Ramos, naquele Município.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura do Municípi()-de Lages- SC, autorizada, nos ten:n:os 4a Resolução n 9 36, de 30 de
junho de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao BanCo de Desenvolvimento do Estado
de Santa Catarina S.A. - BADESC, no valor total de Cr$3.7~8.126.750,83- (três bilhões, setecentos ednqüenta
e oito milhões, cento e vinte e seiS mil, seteCentos e cinqüenta cruzeiros -e oitenta e três centavos), equiValente
a até 1.887.000 (um milhão, oitocentos e oiteiifã e sete_ mil) UFIR- Unidade Fiscal de Referência.
Parágrafo úriiCo. O empréstimO- iCferido no caput deste artigo destina-se a obras de pavimentação da Avenida
Belisário Ramos, no trecho compreendido _entre as Ruas ~ateus Junqueira e Santa Catarina, naquele município. Art. 29 As condições financeiras da õperaçdo de crédito_~fto as_~~guintes:
.
. ..
a) valor pretendido: Cr$3.758.126.750,83 {trêS bilhõe"S, s~tecentos e cinqüenta e_ oito milhôeS, Cetli:o e vinte e
seis mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros ·c oitenta e três centavos), atualizados pela variação da Unidade Fiscal
de Referência, até o limite de 1.887.000 UFlR;
b) juros: 10,50 por cento ao ano;
-taxa de administração: 1,50 pOr cento ao ano;
.
c) índice de atualização -rn:onetária:- variação da Taxa Referencial;
d) destinação dos recursos: pavimentação da Avenid~ :a_elisário Ramos, no trecho compreendido entre as Ruas
Mateus Junqueira e Santa Catarina 1 em Lages- SC;
e) condiçôes de pagamento:
-do principal: em noventa e seis parcelas me:_ils_ais, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
- dos juros: em ·parcelas mensais;
~
I) autorização legislativa:: Lei Municipal n' 1.796, de 27 de maio de 1992.
Art. 3" O prazo rriáximo para o exercício da autorização legislativa é de duzento_s e setenta dias a contar da
data de sua publicação.
-
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Art. 4~> Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1992. -Senador_ Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senado
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item
28 do Regimentá Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁO N• 73; DE 19.92
Autoriza a Prefeitura do Município de lbiporã - PR, a contratar opel-ação de crédito com o Banco do
Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU,
no valor de até Cr$2.000.000.000,00(dois bilhões de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 1~' É a Prcfeih.mi. do Município de Ibiporã- PR, autorizada, nos termos do art. 69 da Resolução n 9 36,
de 1992, do Senado Federal, 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 único. A operaçãO de crédito ora autorizada envolverá recursos-do Fundo Estadual de Desenvolvimento
Urbano- FDU, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, e destina-se a obras de
infra-estrutura no Município de lbíporã.
·
Art. 29 As condições financeiras básicas da operação são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), atualizados pela Taxa Referencial;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) juros: doze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária;
e) destinação dos recursos: obras de infra.:esfrutura;
f) condições de pagamento:
-do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 39 O prazo máximo para o exercício_ __ d_a presente autorização é de até duzentos e setenta dias a contar
de sua publicação.
-ArL 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 1<? de dezembro 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-Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 74, 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 Fulido-E:Stadual de Desenvolvimento Urbano- FDU, no valor
de Cr$910.000,000,00 (novecentos e dez milhões de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a Prefeitura do Município de Cambé - PR, autorizada, nos termos da Resolução n9 36, de 30 de
junho de 1992, do Senado Federal, a contratar open1ção de crédito junto ao Bari.co do Estado do Paraná S.A._BANESlADO, nO valor de Cr$910.000.000;00 {õo-vecelltos -e dez milhões de cruzeiros)~
Parágrafo único. Os recursos referidos no caput deste artigo integram o Fundo Estadual de Desenvolvimento
Urbano- FDU, e o financiamento objetiva a execuÇão de obras de infra-estrutura dentro do Progfama Estadual
de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Art. 29 A operação de crédito ora autorizada terá as seguiõtes características:
a) valor pretendido: Cr$ 910.000.000,00 (novecentos e dez milhões de cruzeiros), atualizados pela Taxa Referencial;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) juros: doze por cento ao ano;
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
f) condições de pagamento:
-do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
_
Art. 39 o-p-razo máximo para o exircído- da presente autorização é de até duzentos e setenta dias a contarda sUa publicação.
Art. 4"? Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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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• 75, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de C~mpo Mourão - PR, a contratar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná S.A.- BANESTADO, com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano
- FDU, oo valor de Cr$4.000.000.000,00 (quatro bUhões de cruzeiros).

O Senado Federal resolve:
Art. 111 É a Prefeitura do Município de Campo MoUrão - PR, autorizada, nos termos da Resolução n~> 36,
de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná - BANESTADO,
no valor de Cr$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros).
Parágrafo úriiCó.- Os recufsOs referidos neste artigo integram o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano
- FDU, e o financiamento obietiva a execução d_e obras de infra-estrutura dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU.
Art. 2? A operação de crédito ora ãutorizada terá as seguintes características:
a) valor pretendido: Cr$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros), atualizado pela Taxa Referencial;
b) prazo para desembolso dos recursos: doze meses;
c) juros: doze por cento ao ano;
--d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
O condições de pagamento:
.
_
_
_
- -do principal: em quarenta e oito parcelas mensais, vencendo a primeira doze meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 39 O prazo máximo p8.ra o exerclcio da presente autorização é de até duzenios e setent~ dias a contar
de sua publicação.
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, J9 de dezembro 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 Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 76, DE 1992
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DERIMG, com a interveoiêocia do Estado de Minas Gerais, a realizar operação- de crédito junto à CompanhJa Vale do Rio Doce CVRD, no valor de Cr$12.000.000.000,00 (doze bilhões de cruzeiros), para conclusão de obras na rodovia BR-259/
MG, no trecho Governador Valadares- Conse1heiro Pena.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É autorizado o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais- DERIMG, nos
termos da Resolução n11 36, de 1992, do Senado Federal, a realiza~ operação 'de crédito _junto â Companhia Vale
do Rio Doce - CVRD, no valor de Cr$ 12.000.000JXX>,OO (doze bilhões de cruzeiros), com a interveniência do
Estado de Minas Gerais da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gtrrais.
Parágrafo único. Destinam-se os recurs~s provenientes da operação de crédito referida neste artigo à conclusão
de obras na rodovia BR-259/MG, no trecho Governador Valadares- Conselheiro Pena.
Art. 2" As condições financeiras da operação de crédito são as seguintes:
a) credor: Companhia Vale do Rio Doce;_
b) valor pretendido: Cr$12.000.000.000,00 (doze bilhões de cruzeiros);
c) juros: um por cento ao ano, no petfódo de carência e três por cento ao ano, no peííodo de aniórtização;
d) índice de atualização monetária: oitenta por cento da variação da Taxa Ref~rencial;
e) garantia: Estado de Minas Gerais, mediante vinculação de suas quotas do Fundo de Participação dos Estados
-FPE;.
f) destinação dos recursos: conclusão das obras de implantação e pavimentação da rodovia BR-259/MG, no subtrecho
~?"-~-~~do! Valadar~_~_Ç_O!l~~_Iheiro Pena, ~m Minas Gerais;
g) condições de pagamento:
-do principal: em dezesseis parcelas semestrais e sucessivas,venceD.do-se a primeira trinta meses após a assinatUra
do contrato, sendo que as prestações de amortização serão calculadas dividindo-se o saldo devedor corrigido pelo

e
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e acres-centando-se: ao re~ultado__o~ Juros no período;

-dos juros: em parcelas mensais.

--

Art. 3ç> O prazo -riláximO paTa O exeiCício da presente autorização
data de sua publicação. .... _ ..

é~ de duzentos

e setenta dias, a contar da

Art. 4"' Esta resolução-entra em vigor n·a data tle sua publicação. Senado Federal, 2 de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente ..

SUMÁRIO
entre o Governo da RepUblica do-Brasil e o Gover-no -"da
República do Chile para o estabelecimento da sede do
Tribunal Arbitral na Cidade do Rio de Janeiro, nas depen1.1-ABERTURA
dências do Comitê Jur(dico Interamericano, celebrado em
Assunção, em 30 de outubro de 1991.
1.2- EXPEDIENTE
-Projeto de Resolução n" 74/91, que altera dispo1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
sitivos do Regimento Interno referentes à tramítaÇão de
-N'' 377,38P.a 392192 (n'' 771,777,783 785, 787'· Proposta de Emenda à ConstituiçãO.
~Projeto de Decreto Legislativo n• 68/92 fn' 130/91,
a 792,782 e 786, de 1992, na origem), 'restituÍndo autógrafos ' '
na
Câmara
dos Deputados), que aprova o texto da Convende projetas de lei sancio·natlos.
ção- ii~-168, da Org~ni.~(:!.ção _Interpaciqnal do Trabalho-~
- N' 378/92 (n~ 773/92, na origem), solicitando a reti·
OIT, relativa à promoção- do emprego e à Proteção conira
rada da Mensagem n'' 300/92.
o_
deset:nprego. (Redação final.)
N' 379/92 (n' 776/92, na origem), encaminhando rela. _- Eme-nâa do _Senado ao Projeto de Lei da Câmara
tório referente a sua viagem ao Senegal,- no período de
n• 100/91 (n' 211/91, na Casa de origem), que acrescenta
21 a 23 de novembro do corrente ano.
dispositivos ao art. 18 da Lei n~ 8.080, de 19 de setembro
1.2.,2- Ofício do Sr. 1~ Secretário da Câmara dos De- de 1990, cometend9 .a.os .municípios competência para a
p~tadoS
..
' ...
' . execução de serviços de planejamento farriiliar.
Encaminho à revísão do Senado autógrafo do seguinte
1.2.4- Leitura de projeto
projeto:
·--Projeto de Lei do Senado n~ 172/92, de autOria do
Projeto de Decreto Legislàtivo n' 88/92 (n' 212192,
na Câmara çlo~ Deputados), que aprova ç texfo do Acordo . Senador Mauro Benevides, que dispõe sobre o cumprimento-imediato do disposto no § 2(> do art. 192 da Constide Secleentr:e o Go~eril:ó d~ ~~{J~blic_a-Fe!:J~ra.ti.vil ,do Bra~il .
tuição Federal.
e o Parl~men~o La~inÇ>-,J\.mrriya;np, ,a~sin~do em_ BrasOia,
·,. · .:....-1.2.5- Requeiiffientos
.
em 8 de julho de 1992.
· · _:_ N" 865/92, dé :ã~toria do Senador Nelson Carneiro,
1.2.3- Pareceres
_solicitando que seja considerada como lic'ença autorizada
Referentes· às seguintes rriatérias
· o período entre 23 a 30 de novembro do corrente ano.
-Projeto. de Decreto Legislativo n' 2/f56 (~".97-C,
AproVado.de 1985, na origem); que· altera o texto da Conv_en_ção
. - N~ 866/92, de autoria do Senador Lavoisier Maia,
de Viena sobre Responsabilidade Çivil por Danos NucleasoliCitando- licença pa'ra _afastar-se dos trabalhOs da Casa
res, concluída em ,ViCila, a 21, de maio P,e 1963.
a pàrtir de 1"~9-92, p·elo prazo de 30 dias. Aprovado.
-Projeto de Decreto n• 84/92 (n' 79·B, de 1991, na
:_ N'? 867/92, de autoria do Senador Flàvianó Melo,
origem), que aprova o textó do TratadO sobre Registro'
solicitando autorização para desempenhar missão no exteInternacional de Obras AudiovisUaís, assin-ado pelo Brasil
rior.
em 7 de dezembro de 1989, que resultou da Conferência
Diplomátíca sobre o Regi~t_r9 Inte~n~c_ional de_ Obras Au1.2.6- Cmnunica~es da Presidência_
_
diovisuais, realizada em Geiicbra, de 10 a 21 de abril de
-Prazo para apresentação de emendas ao ProjetO
de DCcrcto LegiSlativo n" 2/86.
1989.
-Projeto de Decreto Legislativo n" 86/92 (n' 105-B,
-Recebimento do. Ofício n' S/76/92, do Governo do
de 1991, na origem), que aprova o-texto do Trarado de_ Es.tado do Mato Grosso do Sul, solicitando autorização
Extradição, celebrado entre o GôvérÍlo da República Fedepara realizar operação de crédito junto _ao Banco Bamerindus S/A, para os fins que especifica.
rativa do Brasil e o_ Governo da República Portuguesa,
--:-Recebimento do Ofício n" sn7192, do GoVerno do
assinado em Brasília, cm 7 de maio de 1991.
Estado d-e Goiás, solicitando autorização para contratar
-Projeto de Decreto Legislativo n' 87/92 (n• 183/92,
operação dC; crédito externo para os fins que especifiCa.
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
1- ATA DA 265• SESSÃO, EM 3 OE DEZEMBRO
OE 1992

a
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-Recebimento do Ofício n' 2:409792, através do qual
o Presidente do Banco Central do Brasil comunica decisão
daquela Autarquia de constituir Comissão de Sindicância
para apurar possíveis irregularidades que pudessem ser imputadas a seus serVIdores, r~!acionadas ~oro processos administrativos que tramitam no âmbito da_ Deleg~ci~ Regional de Recife-PE, envolvendO_ a empresa Tratoral e s_eus
sócios.
-Proposta ao Plenário dos n~J)lCS dos Senadores Nabar Júnior, Ronaldo Aragão e Dirceu Carneiro para, representando o Senado, visitarem a PÇllô-nía, no período de
6 a 13 do corrente mês~ Aprovado. ·
1.2.8- Discursos do Expediente
_
Senador NELSON WEDEKIN, como Üder - Desmentindo notícias veiculadas pela Imprensa sobre a participação do Minsitro Maurício Corrê a na votação da indicação
do nome do Sr. José Aparecido de Oliveira para- eXerCero cargo de Embaixador do Brasil cm Portugal.
__
_
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Congratulando-se com o Ministro da Previdên~ia Social, _António
Britto, peloS pãgamen1:os, atrasados, que vêm sendo efetuados pelo Ministério.
.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Homensagem póstuma ao esctitc>r Paulo Rónai.
SENADOR MANSUETO DE LAVOR - Atuação
e eficiência do GoVCrri-olfamai- -Franco e, em especíal,
na Previdência Sociãl.
SENADOR BENI VER AS -'-Estudos e dados colhidos pela Comissão destinada a estudar-O pfohl~ma do de_sê-.
quilíbrio-econômico ín"ter-regional_br<:tsileiro e propor soluções_.
-:- -~ __ _____ _
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Reformá polÍtico-partidária.
SENADOR MARCO MA OE L, como Líder- Revisão constitucion31.
1.2.9- LeitUra de projeto
Projeto de Re.solução n' 91192, de autoria do Senador
Beni V eras, que altera artigos do Regulamentq Ac;lministrativo do Senado Federal, reestrutura o Serviço de Segurança c dá outras providências.
-1.2.10- Comunicação
________ _
Do Senador-NabOr-Júnior. q-ue se _ausentará dos trab_alhados da Casa, de 6-12 a 13-12-92 do~eorrente ano.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução _n" 68, de 1992, de_ inici~tiva
da Comissão Diretora, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal c reestrutura a Subsecretaria
.de Assistência Médica e Social. Retirado da pauta.
Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1991-Complementar (n" 68/89-Complementar na -easa de origem) de
iniciativa do Minístério-Público-da União, que dispõe sobre
a organização, as atribuições e o eStatuto .do_ Ministério
Público da União. Discussão encerrada, ficando a votação
adiata, por falta de quorum, após parecer de Plenário sobre
as emendas apresentadas nesta oportunidade.
Projeto .de Resolução n' 69, de 1992, que autoriza
a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir duz_entos
e oitenta e sete bilhões, seiscentos e rioventa e dois rililhõcs,
oitocentos e cinqüenta e- um mil, oit~centos e nOventa c
seis Letras Financeiras do Tesouro do Município de São
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Paulo, p-ara o pagamento d~ prccatórios judiciais. Discussão
encerrada, ficando votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei-do~Senado n' 10, de 1992, de autoria
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre o exercíco
da profissão de Bibliotecário e determina outras providências. Apreciação sobrestada, a26s parec_er de Plenário, nos
.. termos do Requerimento n" 873/92.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR NEY MARANHÃO -'- Defasagem do
preço da cana-de-açúcar. Feira Internacional de TaipéChina.
SENADOR NELSON WEDE-KIN- Considerações
_a respeito de pesquisa de opinião para fi_riS eleitorais.
SENADOR JUTAHY MAGALHAES- Preocupação com a paralisação das obras da lJsina Hidrelétrica
de Xingó. _Resposta do Itamaraty_ao Requerimento n9
633L92, de autoria de S. Ex~, solicitando informações atinentes à posição do Governo brasileiro quanto aos conflitos
que vêm ocorrendo na ex-Iugoslávia.
1.3.2--Comunicações da Presidência
-Término do prazo para apreseniáção -de_ emendas
ao Projeto de Resolução n'! 71/92. sendo que ao mesmo
não foram oferecidas emendas.
-Término de pi-azo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do Senado n'-'326/91, sendo que ao mesmo
foram oferecidas duas emendas.
-Convocação de sessão extraordinária a realizar~se
hoje, às 18 horas c 30 minutos_,_com Ordem do- ·Dià que
designa.

a

1.4- ENCERRAMENTO'
2- ATA DA 266• SESSÃO, EM 3 bE DEZiiMBRO
DE !992 .
2.1-ÁBERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Ofícios do Sr. r Secretário da Câmara dos
Deputados Encaminhando à revisão do S.enado .aJJ.tógrãfos. dos
--seguintes projetes:
c ~Projeto de Lei da Câmara n' 107/92 (n' 7.601/86,
na Casa de origem), que define a atividade de cabeleireiro
profissional autônomo e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 108/92 (n' 3.315/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público
da União, que dispõe sobre a estruturação do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios,_e dá outras-piovi."dências.
-N9 286/92, comunicandO a rejeiÇão de emenda do
Senado e remessa à sanção da seguinte matéria. Projeto
de Lei da Câmara n' 41/92 (n' 2.622192, naquela Casa),
que altera a composição e a organizaç·ão interria do Tribi.i:"
,nal Regional do Trabalho da l~_Região, cOm sede no_g_io
de Janeiro, e dá outras providênciaS.
2.2.2- Requerimento
-N' 874/92. de urgência para o Ofício n' S/76/92,
que trata de manifestação do Banco Central, relativa a
autorização para operação de crédito pretendida pelo Governo do EStado de Mato Grosso do _Sul, junto ao Ba.ncQ
Sãmerindus S.A., no valor de Cr$50!.904.798.010,00,~para
os fins que especifica.
--
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-No:> 875192, de urgência para o Projeto de_ Lei da
Câmara n' 106/92 (no 813/88, na Casa de orrgem), que
dispõe sobre a reduçãO-de emissão de poluentes por veícuw
los automotores, e dá outras providências.
2.2.3 ...... Ofício
'
- N9 25/92, do Senador Darcy Ribc;_iro, solicifaO.do
autorização para ausentar-se do País.
2.3-' ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n" 71/92, que dispõe sobre a
aplicação da Resolução n~ 59/91, aos servidores, do Sen_ado
Federal, e dá outras providências. Aprovado. A Comissão
Diretora para redação fin3l. -2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimento n<.>875/92, lido no Expediente da presente sessão. Retirado, nos termos do RcCJueriffiento n"
876/92, lido e deferido nesta_ oportunidade. _
- Re_queriiriiin-fo il"-874/92,lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
- Redação final do_ Projeto de Resolução n9 71192,
cons.tante da Ordem do Dia da presente sessão. Aprovada,
nos termos do Requerinietno h9 877/92. À promul_gação.2.-3.2- Comuriicaçãu da Presidência
-ConvocaçãO- de sessão extraordioári_a a re-alizar-se
hoje, às 18 horas e 55 minUtos-, com Ordem do--Dia qti"e"
designa.
2.4.-ENCERRAMENTO
3- ATA DA 267• SESSÃO, EM 3 DE DEZEMBRO
DE 1992
3.1- ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3~2.1- Requerimento
.
-N~ 878/92, de urgl!ncia para OProjeto de Resoluç!lo
n<:> 67/92, que altera a redação de dispositivos da Resoluçãq
n• 86, de 1991, modificada pela Resolução no 5, de 1992,
ambas d" Senado__FedcraL
3.2.2- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado no 173, de 1992, de autoria
do Senador Álvaro Pacheco, que concede anistia aos pe-
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_ quenos devedores_ da Previdência Social com débitos ante_riore~ a 1<:> de jari-eiro de 1989, sobretudo nlicroempresas.
3.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n~ 783, de 1992, do Senador Nelson
Carneiro, solicitando, nos termos do art. 172, inciso. r,
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia. do
Projeto de Lei do Seilado no 258, de 1991, de sua autoria,
que_ fixa o valor dos títulos públicos na composição do
preço para aquisição de bens a serem alienados. Aprovado.
-3.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
- ......_Requerimento n9 878/92;lído no Expediente da presente sessão. Aprovado.
3.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sess_ão.
3.4-- ENCERRAMENTO
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

TI!:S

6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN:

SUMÁRIO DA ATA DA 232• SESSÃO,
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1992
RETIFICAÇÃO

··Na publicação do Sumário, feita fió DCN (Seção II),
de 11-11-92, página 8800, 1• coluna, no item 1.2. 7 ~Apre
ciação de matérias.
Onde se lê:
-- --Requerimentos n95 796 e 798/92, lidos em sessão
anterior. Aprovados.
Leia-se:
-Requerimentos n95 ·796 a 798/92, lidos em sessão
anterior. Aprovados.

Ata da 265a Sessão, em 3 de dezembro de 1992
2" Sessão Legislativa Ordillária, da 49~~ Legislatura
Presidência dos Srs. Rachid Saldanha Derzi, Epitácio Cafeteira e Francisco Rollemberg
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Alfredo Campos - Almir Gabriel
- Alufzio Bezerra - Alvaro Pacheco - Amazomno Mendes
- Amir Lando - Antonio Mariz - Bení Veras - CJ;t11gas Ro~
drigues - Cid Sabóias de Carvalho - Dirceu Carneiro - Elcio
Álvares- Epitácio Cafeteirà- Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Guilherme Palmeira Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas Irapuan Costa Júnior -João Calmon- Jo!fo Rocha- Josê

Fogaça -·Lavoisier Maia - Levy Dias -, Louremberg Nunes
'Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio · Portélla - Mimsueto
de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides
- Moisés Abrao - Nabór Júnior - Nelson Wedekiri - Ney
Maranhão - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixei~
ra- Rachid Saldanha Derzi -Raimundo Ura - Ronaldo Aragão - Ronan Tito .;; Ruy Bacelar - Valmir Campelo.

0 SR. PRESIDENTE (Epitácio Càfeteira) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores.
Havendo núrne:r;:o fegiinerital, declarO aóerta a sessão.
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Sob a protcção de Deus, iniciamoS rtosso-sa trabalhos.
O Sr. 1'' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo awógrafos de projetas _de lei sancionados:
-N• 377, de 1992 (n•771/92, na origem), de 30 de novembro último, refeicnte ao PrOjeto -de Lei n-,; 31. de 1992-CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao OrçamentO Fiscal
da União créditos-adicionais até O Iiniíte_de
Cr$4.695.759.00DJJO, para os fins que espe-cifica, e que- se
transformou na Ler no 8.499, de 30_dC novembro de 1992;
- N" 380, de 1992 (n' 777/92, na origem) de 30 de no.vembro último, referente ao Proj"tO de Lei no 32, de ·1992-CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir--ao OrçaJtlentÕ Fiscal
da União crédito suplenl-eriiar-no v·alor de
Cr$25.000.000.000,00, -para os fíns cjuc_ especifica, e que se
transformou na Lei n" 8.500, de 30 de novembro de 1992;
,_ N' 381, de 1992 (n" 783192, na'origemf,· de l• do corren,
te, referente ao Projeto çl~ Lei n9 19, de 1992-CN, que ~utoriza
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União crédito
suplementar no valor de Cr$40.000.000.0.0~ para os fins que
especifica, c que se transfOr-mou na Lei ii"- 8.503, de 19 âe
dezembro de 1992;
- N<' 382, de 1992 (n'' 784/92, na origem), de 1' do corrente, referente ao Projeto de Lei n"20, de 1992-CN, que autoriza
o Poder executivo a abrir ao Orçamento FiSCal da União crédito suplementar no valor de Cr$1.680.000.000,00, para os fins
que especifica, e que se transformou na Lei n~ 8.504,- de 1~
de dezembro de 1992;
- N• 383, de 1992 (n' 785/92, na origem), de Jo do corren,
te, referente ao Projeto de Lei n~ 21, de 1992-CN, que autoriza
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos dã União créçlitos
adicionais até ·o líinite de Cr$1.549.948-QQO;OO para c>S fins
que especifica, e que se transform-ou na Lei n9 8.505, de 19
de dezembro de.1992;
·
= N•:J84, de I992(no787192; naoiigem), dei• do eorreilte, referente ao Projeto de Lei n"'25, de 1992~CN, que autoriza
o Poder Executivo a ·abrir ao Orçamento Fiscal da União
crédito especial até o limite de Cr$ 507.900.000,()00,00, em
favor do Operações Oficiais de Crédito- Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazêrida e P1anejâmentó,
para os fins que específica, e_ que se transformou na Lei n9
8.507, de 1• de dezembro de 1992;
.
_
-N• 385, de 1992 (no 788/92, na origem}, do !'do-corrente, referente ao Projeto-de Lei n~ 26, de 1992-CN, que autori_za
o Poder Executivo a abrir ao- Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de Cr$132.906.0()(),00, para os
fins que especifiCa, e que se transformou na Lei n9 8.508,
de 1~ de dezembro de 1992;
-No 386, de 1992 (n' 789/92, naotigem), de 1• do corrente, referente ao Projeto de Lei n~27, de 1992-CN, qye autoriza
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União, em
favor do Minístérío-da Educação, ctédi!o especial até o limite
de Cr$2.2l44.816.oqq,oo, para os fins qu~~specificit: e se tranSformou ria Lei no 8.509, de 19 de dezembro de 1992;
-N• 387, de 1992 (no790/92, na origem), de 1• do corrente, referente ao Projeto de Lei no33, de 1992-CN, que autoriza
o Poder Executivo a abrir ao orçãmento Fiscal da União crédito adicional até o limite de Cr$13.513.160.000,00, para os
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_finS que especifica, -e que se transfoimou Oã Lei n~' 8.510,
de~Lde dezembro de 1992;
-N'' 388, de 1992 (n' 791192, na origem), de 1' do corrente, referente ao Projeto de Lei n" 34, de 1992-CN, que autoriza
a emissão de títulos do Tesourp Nacional e a _abertura, ao
Orçamento Fiscal da União, de -crédito especial, até o limite
de Cr$ 2.550.000.000.000,00, em favor de Operações Oficiais
de Crédito - Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia, Fazenda c Planejament6, para os tTnS- que especifica,
e que_ s_e transformou na Lei n~ 8.511, de 1o de dezembro
de 1992;
- N• 389, de 1992 (n' 792/92, na origem}, dej• do corrente, referente ao Projeto de Lei nn 35, de 1992-CN, que-autoriza
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União, em
favor do Tribunal de Contas da União, crédito -sllpleinentar
no valor de Cr$1.968_._754~000,90~ para os fíris que__ especifica,
e que se transformou na Lei n~ 8.512, de J9 de dezembro
de 1992;
·
-· - N• 390, de 1992 (no 793/92, na origem), de 1• do corrente;referente ao Projeto de Lei 1)9 67~ de 1992~CN, que 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; e qUe -se tfa.nsfcirmOU na:- Lei n9 8513~ de 1~
de dezembro de 1992;
- N• 391, de 1992 (n•782/92, na origem), de i•do corrente-, referente ao Projeto de Lei n9 5, de 1992-CN, que autoriza
a emissão de títulos de responsabilidade do Tesouro Nacional
e a abertura de créditos especiais, até o montante de
Cr$72.100.000.000.000,00, para os fins que especifica, e que
se transfonnou na Lei n~ 8.502, de 1" de dezembro de 1992;
e
- N' 392, de 1992 (n•786/92, naorigem), de 1•do corrente, referente ao Projeto de Lei n9.22, de 1992-CN, qUe autoriza
o Po<:Jer J;,xecutivo a abrir ao orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, crédito .suplementar no valor de Cr$324.479.000,00,
para- os fins que especifica, e que se transformoU na Lei n<?
8.506, de 1• de dezembro de 1992.
-··-~N•3]8, de 1992 (n•773f9:Z,na origem), de 30 de novembro último, solicita!"J.dO a retirada da Mensagem n"' 300, (n<?
773, de 1992), que encaminha à apreciação desta Casa Legis-.
lativa o nome de José !\.:lach_ado .Filho, indicado para exercer
o cifgo "de Suplente de Ministro Classista~ Representante dos
Tta)Jàlhadores, no trjênio _de 1992 a 1995, junto-io Tribunal
Superior do Trabalho.
A Mensagein ri"' 378, de 1992, será anexada ao processado
da Mc::!lsagem n9 300, de 1992, e remetida ao arquivo.
N" 379, de 1992 (n•776/92, na origem), de 30 de novembro
último, encaminhando Relatório referente a sua viagem ao
Senegal por ocasião da celebração da III Reuniã,p de Cúpula
do Grupo de Consulta e Cooperação Sul-Sul, no período de
21 a 23 de novembro do corrente ano.

OFÍCIO.
Do Sr. 1_'! Secretário da Câfnara dos Deputados, encaminhando à r~visão do Senado autógrafo df! seguinte projeto:~
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 1'1" 88, DE 1992
. (N' 212/92, na Câmara dos Deputados)
Aprova -Õ -texto do Acordo de Sede entre o Governo
da República ·Federativa do ~rasil e Õ Parlamento Lati-
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no-Americano, assinado em Brasilia, em 8 de julho de
1992.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica aprovado o texto do Acordo de Sede entre
o Governo da República Fedeiã.tiva do Brasil e o Parlamento
Latino-Americano, assinado em Brasília, em 8 de julho de
1992.
Parágrafo único:- Ficam sujeitos à aPreciação dO COngresso Nacional quaisquer atos que resultem em revisão deste
Acordo, os acordos. adicionais previstos no art. 26 deste Acordo, bem co_!llq quaisquer atos_ que, nos ternios do art. 49,
inciso I da ConstituiçãO Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
- ---

Art. 2" EstC deCreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
Senhores Membros do Congresso Nacionar,
Em conformidade _com o diposto -no art. 49, inciso I,
da ConstituiÇão Federal, submeto à elevada consideração de
Vossas Excelências, acompanhado de ExposiÇão ·cte Motivos
do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o
texto do Acordo de Sede entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Parlamento Latino-Americ<ino, assinado
em Brasília em 8 de julho de 1992.
Brasília, 3 de setembro de 1992.- Fernando Cõllor~
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 284/MRE, DE 31 DE JULHO DE 1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Elevo à consideraç-ão de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem pela qual se submete ao referendo do Con:
gresso Nacional o texto do Acordo de Sede entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Parlamento Latino·Americano, firmado por mim c pelo Presidente da referida
entidade, Deputado Umberto Celli, da Venezuela, no dia
8 do corrente mês, em solene c_erimônia no Palácio do Planalto.
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este celebrado com o Governo do Estado de São Paulo; no
dia 9 subseqüente.
5. Cabe agora ao Congresso Nacional, Poder diretamente representado no Parlatino, adotar. na esfera de sua
competência, as decisões que permitirão ao Governo colocar
em vigor o Acordo de Sede.
Respeitosamente.- Celso Lafer, Ministro de_Estado das
Relações Exteriores.
ACORDO DE SEDE ENTRE 0 GOVERNO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
E O PARLAMENTO LATINO-AMERICANO
O Governo da República Federativa do Brãsii
O Parlamento Latino-Americano,
J"endo em vista a Decisão aprovada durante a Xlii Assembléia Ordinária do Parlamento Latino-Americano, realizada de 31 de julho a 3 de agosto de 1991, relativa à determinação da sede da organização, nos termos do art. 8 do seu
Tratado de Institucionalização,
Acordam o seguinte:

CAPÍTULO!
Definições
Artigo I

Para os efeitos deste Acordo:
- a) a exPressão "Govenlo" significa -o Governo da República Federativa do Brasil;
b) a expressão "Parlatino" significa o Parlamento LatinoAmericano;
c) a expressão "Parlamento-Membro" significa os Con-gressos Nacionais dos Estados-partes contratantes do Tratado
de Institucionalização do Parlamento Latino-Americano;
d) a expressão "delegado" significa o integrante das delegaÇões nacionais de cada parlamento membro;
e) a expressão "membros do Parlatino" significa os delegados e parlamentares ou ex-parlamentares eleitos pela As2. A decisão do Parlatino de estabelecer sua sede na , semblêia-Geral para o exercido das funções dos órgãos do
Parlatino;
cidade de São Paulo, nos termos do art. 8 de seu Tratado
f) são órgãos do Parla tino a Assembléia, a Junta Direde _InstituciOnalização, de que o Brasil é parte, foi" tomada
tora, as Comissões Permanentes e a Secretaria Geral;
na XIII Assembléia Ordinária, realizada em julho/agosto de
g) a expressão "funcionários do Parlatino" significa o
1991, tendo por bas_e oferecimento, feito pelo GOVerno do
pessoal do Parlamento Latino-Americano, peritos, assessores
Estado, de recinto para sua instalação na-área do Memorial
e consultores por ele credenciados como tais;
da América Latina, local naturalmente predisposto, pelo seu
h) a expressão "funcionários da Sede do Parlatino" signisignificado, para acolher uma organização internacional desta
fica os funcionários do Par latino que exercem funções na Sede
índole.
e que_ têm residências no mun_ic_:fpíl? de__ São_ Pau!o; _ _ _
3. Como-de pr-axe- em casos semelhantes, o Acordo em
i)- a e-XpreSsão "Diretor da Sede" significa o parlamentar
apreço prevê as condições para funcio:õ.amento do Parlatino
oú ex-parlamentar designado pela Junta Diretora para exercer
-organismo com personalidade internaCional- no território
as fUnções de Diretor da Sede;
brasileiro e define os privilégios, as imunidades, as prerroj) a expressão "Sede" significa o prédio- Sede Permagativas e as facilidades que o Governo Federal concede à
nente do Parlamento Latino-Americano;
própria entidade, aos seus membros, aós delegados dos Parlak) a expressão "bens" compreende imóveis, móveis, dimentos-Membros, ao Diretor e aos funcionários da sede, para
reitos, fundos financeiros, publicações e tudo aquilo .que conso cumprimento de suas funções e a realização de seus propótitua o· patrimônio do Parla tino;
sitos. Segue, com as adaptações cabíveis à situação ·específica,
I) as expressões "arquivos do Parlatino" e ''arquivos das
o modelo adotado para instrumentos do gênero relativos a
delegações" significam: correspondências, manuscritos, fotoorganizações internacionaíS com rcpresentáção"- ou sede no
grafias, filmes, vídeos. gravações, publicaçõe's, registras, livros
Brasil.
e todos qs documentos de qualquer natureza de propriedade
ou de posse respectivamente do Parlamento Latino-Ameri4. Os compromissos assumidos pelo Governo Federal
com o· Parlatino são complementados por um Convênio per
cano ou das Delegações nacionais dos Parlamentos-Membros.
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CAPÍTULO II
Da Sede
Artigo 2
O Parlatino, como Organismo com personalidade jurídica
internacional, gozará no território da República Federativa
do Brasil da capacidade jurídica e dos privilégios e imunidades
necessários pata "O cumprimento de suas funções e a realização
de seus propósitos, cm conformidade com oTratado que insti~
tui e com o disposto no presente Acordo.
Artigo 3

a-

-e

O Governo aUtoriZa iri.stalação -Õ funcionamento da
Sede do Parlatino na cidade de São Paulo, Capital do Estado
de São Paulo, nas condições estabelecidas no presente Acordo.
Artigo 4
A Sede é inviolável. As instalações da Sed~l Se~-s bens
e haveres, arquivos, registras, livros e publicações não podem
ser objeto de busca c apreensão, seqüestro, embargo ou qual R
quer medida de execução judicial ou administrativa, salvo
em caso de renúncia específica pOr pa:fte do representante
legal da Sede.
Parágrafo único. Os arquivos do Parlatino são invioláveis em qualquer lugar que se encontrem.
Artigo 5
As instalações, os bens e os haveres da Sede gozarão~
no tocante a impostos diretos, das mesmas isenções concedjdas
a outros Organismos InternacitmaiS: A ·sede estará isenta de
impostos federais nas compras de bens para uso oficial, em
conformidade com a legislação brasileira.
Artigo 6
A Sede estará isenta de impostos alfandeg3.rios ou equivalentes decorrentes da importação e ~eexportação de bens para
uso oficial. A Sede, porém, não poderá vender no território
brasileiro os bens importados que foram isentos daqueles impostos, salvo prévia permissão dp Governo.
Artigo 7
O Parlatino não gozará de isenção alguma nas tarifas
e preços que consumenüeinuneração por serviços de utilidade
pública.
Artigo 8
A Sede terá para suas comunicações oficiais, como cOrrespondência, cabogramas, telex, telegramas, fac-similes, telefoR
tos, telefones e outras comunicações, assirri como para tarifas
de imprensa, TV e rádios, facilidades não menos favoráveis
do que as outorgadas pelo Governo a outros Organismos Internacionais em matériã de prioridades, tarifas e taxas.
Artigo 9
Nenhuma censura ou fiscalização serão aplicadas às correspondências ou a outras comunicações oficiais do Parlatino.
Artigo 10

O Parlatino tem diieit<? de despachar e receber suas correspondências seja por vias oficiais ou por malotes particulares
com os benefícios das mesmas imunidades e privilégios concedidos a correios e malas de Organismos Internacionais.
-

~
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Artigo II
O Parlatino poderá ter fundos monetários no Brasil. em
qualquer divisa, transferíveis para e do exterior de acordo
com a legislação brasileira.
Artigo 12
Os privilégios, as imunidades e as franquias a que se
referem este Acordo são concedidos exclusivamente para o
cumprimento das finalidades próprias do Parlatino.
CAPÍTULO III
Dos Delegados e Membros do Parlatino
Artigo 13
Os Delegados e os Membros do J?~rlatino_. enquanto permanecerem no território brasileiro", ·no exercício de suas funções, gozarão das mesmas imunidades, privilégios e franquias
concedidos aos Representantes de Organismos Internacionais
a_Creditados pera~te o Governo brasil_~i~o.
Artigo 14
Os Delegados e Membros do Parlatino- têm- garantida
a liberdade de expressão e de palavra, orais ou escritas, com
imunidade de jurisdição em todos esses atos executados no
desempenho de suas funções.
Artigo IS
As disposições dos Artigos 13 e 14 não se estendem aos
cidadãos brasileiros nem aos estrangeiros com reSidência permanente no Brasil.
CAPÍTULO IV
D<>s Funcionários
Artigo 16
Os funcionários do }?arlattno gozarão, na qualidade de
funcionários de organismo internacional, dos seguintes privilégios e imunidades:
a) garantia de liberdade de expressão e de palavra orais
ou escritas, com imunidade de jurisdição em relação a esses
atos executados no desempenho de suas funções;
b) facilidades e cortesias comuns compatíveis com a legislação sobre nacionalidade e migração vigentes no país;
c) faculdade_ de introduzir no território brasileiro, livre
de direitos e outros gravames, seus móveis e objetos de uso
pessoal, nos seis primeiros meses do período de instalação,
desde que o funcionário se transfira para o Brasil po_r um
período mínimo de um ano, com residência nO município
de São Paulo;
d) das mesmas facilidaóes e prerrogativas concedidas aos
funcionários adfninistrativos e técnicos de Representações de
Organismos Inte.rnacionais.
Parágrafo úQ.ico. Os privilégioS e as imunidades referidas neste artigO rião se aplicam aos cidadãos brasilei~<?:~_Ilem
aos estrangeiros com iesidênciã. pennanente no Brasil.
Artigo 17

O Parlatino poderá renunciar a tais privilégios e imunidades nos casos em que, a seu critério, seu_ exercício dificulte
a ação da justiça.
Artigo 18
Todas as categorias de funcionários do Parlatino, que
não forem cidadãos br~ileiros, gozarão de facilidades para

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 11)

que possam sair em segurança do país com suas fãmílias,
em caso de conflito grave de caráter nacional ou internacional.
CAPÍTULO V
Do Diretor da Sede do Parlatino
Artigo 19

O Diretor d8 Sede do Parlatino, dcsignttdq__I?ela Junta
Diretora com as faculdades que lhe outorgam os Estatutos
e os Regulamentos do Parlatino, tem reconhecido pelo Governo privilégios e imunidades nos termos deste Acordo, na
forma expressa no Capítulo III, Artigos 13 e 14-. -- --- Parágrafo único.

As disposições deste Artigo não se

estendem a cidadãos_ brasileiros nem aos estrangeiros com
residência permanente no BrasiL
Artigo 20
O Diretor da Sede é o Representante legal da Sede do
Parlatino perante o Governo,- sem prejuízo do disposto no
Artigo 23.
·
· ·· · - · ·
Artigo 21
O Diretor deverá ser residente no Município-de São Paulo
durante sua gestão e poderá ser ou não cidadão brasileiro.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
Artigo 22
O GovernO oútOrgã.if aos DelegadOs, aos membros do
Parlatino e seus funcionários, ·que não forem naciOnais do
país nem tenham nele residência permanente, um docurilento
que credencie sua qualidade e especifique a natUreza de su-a
função.
Artigo 23
O Presidente ou o Presidente-suplente, que o sUbstitua

no exercício de suas funções, representa o Parlatino perante
o Governo para todos os efeitos deste Acordo, res~,alvado
o disposto nos Artigos 4 e 20.
Artigo 24

Sem prejuízo dos privilégios e imunidades enunciados
no presente Acordo, todas as pessoas que gozem desses privilégios e imunidades deverão respeitar as leiS e os regulamentos
vigentes no país. Têm tarilbém o dever de- não se imiscuir
nos assuntos internos do país.
§ 1\' O Parlatino cooperará com as aulO"ridades brasileiras na prevenção de atos e práticas abusivas dos privilégios,
imunidades e facilidades previstas neste Acordo.
§ 2~ Se- o Governo considerar que qualquer membro
ou funcionário do Parlatino abusou de um priVilégio-ou imunidade concedido neste Acordo, serão efetuadas consultas entre
o Governo e o Parlatino a fim de detcrmiriar a ocorrência
do abuso e tomar medidas para evitar sua repetição.
§ 3~'" Se tais-consultas forem insatisfaió.rías ou sé o abUso
for de natureza grave ou afetar a segurança dO Est~do brasileiro, o GOverno poderá requerer ao autor do abuso, que
não for de nacionalidade brasileira, que abandone seu território e o Parlatino st obrigará a adotar as medidas ao seu alcance
para cumprir a medida.
Artigo 25
Qualquer controvérsia sobre a interpretação ou a -aplicação do presente Acordo que não for solucionada Ip._ediante
_negociação entre as partes será submetida um tribunal de
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arbitragem especialmente constituído para esse fim, com três
árbitros designados: um pelo Parlatino, um pelo Governo
e um por ambas as partes ou, na falta de acordo sobre sua
escolha, pelo Presidente da Comissão Jurídica Interamericana.
Artigo 26
O Governo e o Parlatino poderão celebrar aco_rdos adiei o-_
nais para iegufamentar as disposições do presente Acordo.
Artigo 27
Este Acordo entrará em vigor 30 (trinta)-dias depois que
o Governo comunicar -ao Parlatino o cumprimento das formalidades constitucionais indispensáveis à aprovação do Acordo.
Feito em Brast1ia, aos 8 dias do mês de julho de_ 1992,
em dqis exemplares o_riginais, nos idiomas port_uguês e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da R_epública Federativa do Brasil, Celso
Lafer. Pelo Parlamento Latino-Americano, Humberto Celli.
(A Comissão-de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
PARECERES
PARECERES N•' 434 E 435, DE 1992
Sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 2, de
1986 n9 97-C, de 1985, na origem, que "altera o texto
da Convenção de_ Viena sobre Responsabilidade Civil
por Danos Nucleares, concluída em Viena, a 21 de maio
de 1963".
PARECER N• 434, DE 1992
Da ComiSsão-Oe Constituição, Justiça e Cidadania
Relator: Senador Esperidião Amin
Vem este projeto de- deCreto legislativo a esta Comissão,
em razão de despacho da Presidência do Senado Federal,
o qual determinou o reexame de todas as proposições em
curso nesta Casa antes de 5-_de outubro de 1988, data da
promulgação da nova Cons.tituição Ft:<.de.(al...
. .
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, tem o seguinte
teor:
"REDAÇÁO FINAL DO PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO W 97-C, DE 1985
Aprova o texto da Convenção de Viena sobre Res~
ponsabilidade Civil por Danos Nucleares, concluída em
Viena a 21 de maio de 1963.
O Coilgtesso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o texto da Convenção de Viena
sobre Responsabilidade Civil por Dados Nucleares, concluída
a 21 de maio de !963 ..
Parágrafo único. Quaisquer atos ou ajustes complementares de que possam resultar revisão ou modificação da presente Convenção ficaril sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
da sua publicação.
Comissão de Redação, 22 de maio de 1986
Vindo _da Câmara, este projeto foi" submetido ao exame
e consideração da Corniss_ão .de Relações Exteriores, cujo pa~
recer concluiu "necessário realizar diligência prévia jurit_o ao
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Poder Executivo a fim dt! que envie a esta Casa as seguintes
informações:
a) parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear
analisando o mérito da Convenção de Viena e especialmente
as razões que recOmendam a adesão do Brasil ao Texto;
b) houve até o presente alguma Parte Contratante que
tenha exercido a faculdade prevista no art. XXV da Conven~
ção? Caso afirmativo, quais são as razõeS inVOcadas; e
c) foí até o presente proposta a revisão da Convenção
na conformidade do que faculta o art. XXXVI? Caso afirmaM
tivo, quais as propostas apresentadas e respectivos fundamenM
tos?
Examinando a proposta deste decreto legislativo, oriunda
do Poder Executivo, parece-nos -que nãO-fiá, na nova Constituição, nenhum obstáculo à sua aprovação.
A Exposição de Motivos feita ao Presidente da República
pelo Ministro das Relações Exteriores informa que mesmo
a discordância do Brasil em relação ao art. X da Convenção
desapareceu em virtude da Lei n\' 6.453, de _17_de outubro
de 1977, posterior, portanto, à Cor:ivenção, a qual incorporo
"ao direito positivo brasileiro todos os princípios adotados
pela Convenção de Viena".
Assim, além de constitucional, ajusta-se a Convenção,
aprovada por este decreto legislativo, à nossa ordem jurídica.
Este projeto tramitou regularmente pela Câmara dos Deputados. O mesmo acontecendo no âmbito do Senado Federal.
Assim, somos pela sua aprovação, sem nécessida~e das
diligências prévias requeridas no parecer- não formalmente
aprovado, ao que nos consta e parece - da- douta Comissão
de Relações Exteriores.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1992. - Nelson Carneiro - Esperidião Amin - João Calmon - Mansueto de
Lavor - Cid Sabóia - Êlcio Álvares - José Eduardo Francisco Rollemberg- Jutahy Magalhães- Wilson Martins
- Josaphat Marinho - Odacir Soares.
PARECER N• 435, DE 1992
(Da ComisS-ão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional)
Relator: Senador Jarbas Passarinho
O Poder Executivo, através da Mensagem n~ 145, de
1985, submete à consideração do Congr~sso Nacional, nos
termos do art. 44. Inciso I, da Constituição Federal entã_o
vigente, o texto da Convenção de Viena sobre Responsabilidade Civil por Danos Nucleares, concluída a 21 de maio
de 1963.
O citado Acordo Internacional é destinado aos países
não signatários das Convenções de Paris e de Bruxelas de aplicação restrita-aos·pa~ses da E!J.ropa Ocidental, e adota
os_ mesmos princípios básicos que regem a matéria nos dois
acordos precedentes:

-responsabilidade absoluta e exclusiva do opera~
dor de uma instalação nuclear por danos causados por
um acidente que ocorra em sua iris_talação ou que envol~
va material proveniente ou destinado_ à mesma;
-limitação da responsabilidade do operador em
termos financeiros e de tempo;
- obrigação de o operador cobrir sua rcspons<:~~
bilidade através do seguro ou outra garantía fin3nceira;
e
-garantia de intervenção do Estado para atender
pedidos de indenizações que excedam o seguro do ope~
radar, cobrindo a diferença.
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Os danos nucleares abrarlgid-os pela presente convenção
1~, •'K") compreendem, especificamente:
- a perda de vidas humanas, as lesões corporaiS
e os danos e prejuízos materiais resultantes das proprie~
dades radioativas dos combustíveis nucleares ou dos
produtos e dejetos que se encontrem numa instalação
nuclear, bem como os materiais nucleares procedentes
ou a ela destinados;
- outros danos e prejuízos causados da forma
acima, desde que previstos na legislação do tribunal
competente;
- a pêrda de vidas humanas, lesões corporais,
danos e prejuízos materiais resultantes de outras radiações ionizantes provenientes da instalação nuclear, desde que assim disponha a legislação do Estado d~ instalação.
Não estão incluídos entre as responsabilidades do
operador os danos causados_ por acidente nuclear devi~
do a conflito armado, hostilidades, guerra civi~ ou insurreição.
Paralelamente, a Convenção prevê isençõéS totais oú par~
ciais, desde que previstas na legíslação do Estado da Instalação, em casos como os decorrentes de negligência ou omissão
produzidas por terceiros, e aqueles devidos a catástrofe natural
de carátet excepcional.
A responsabilidade financeira do operador poderá ser
limitada pelo Estado da Instalação a importância não inferior
a cinco milhões de dólares por acidente nuclear. Para cobri-la,
o operador deverá manter seguro ou outra garant~a fina.nceira,
cabendo ao Estado garantir o pagamento das mdemzações
de responsabilidade do operador.
A pretensão - de integrar todos os países membros da
AJEA ao ordenamento jurídico internacioinal no que respeita
à reparação de danos causados por acidente nuclear - vem
atender a uma necessidade que se impõe no atual estágio
de desenvolvimento do setor, caracterizado pela grande difusão do uso da fonte nuclear na medicina, indústria e agricultura, sem prejuízo da utilização crescente da energia elétrica
oriunda dessa fonte, sobretudo em países como a França,
Japão, Estados Unidos e Alemanha.
Convém ressaltar que a obrigatoriedade da assunção das
despesas de reparação dos danos. necessariamente, também
levará à criação de melhores condições pare evitar os acidentes
ou reduzir os s_eus efeitos.
O Brasil tem acordos de coÕperação técnica para uso
pacífico da energia nuclear, aprovados pelo Senado, com 11
países: Itália, França, Portugal, Alemanha, Iraque, Peru, Co_
lômbia, Argentina, Chi1e, Vene_zuela e Suíça.
A Comissão Nacion_al de Energia Nuclear (CNEN), através de -seuS órgãos técnicos, e em estreita colaboração com
outros institutos de pesquisas e universidades, já viabilizou
a formação de centenas de pesquisadores brasileiros, bem
como a transferência e produção de tecnologias amplamente
utilizadas em nosso País, nos campos de medicina, da indústria
e da agricultura.
Nesse_ s.entido, bastaria citar a exportação de óxido de
berilo a US$300 o quilo, quando antes exportávamos a matéria
bruta a US$100 a tonelada; a produção de maçaricos para
aquecimento de fornos das indústrias de metalurgia e siderurgia; a nacionalização dos equipamentos utilizados no controle da radiação; e o crescente domínio na produção nacional
de sofisticados equipamentos empregados nos_diversos caro(aá.
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operador. A Lei n" 6.453, de_l7 de outubro de 1977, contudo,
veio a admitir o direito de regresso do operador; e
b) todos os demais princípios da Convenção de Viena
foram incorp=-orados à referida lei, que segue as definições
daquele instrumento internacional: i) assinala a responsabilidade exclusiva do operador de instalação nuclear para a
reparação de dano causado por acidente nuclear; ii) estabelece
o limite financeiro--da responsabilidade do operador em nível
·superiOr ao estabelecido pela Convenção; iii) institUi obriga:çáo
do operador de manter garantia financeira para cobrir sua
responsabilidade"; iv) fixa o prazo de prescrição do direito
de reclamar danos nucleares; e v) estabelece o Juízo Federal
pelo domínio do processo de fusão nuclear, que tem como
Corilo único e universaL
matéria-prima básica a água doce ou salgada, e praticamente
Ademais, outros aspectoS indicam, hoje, a Conveniência
elimina os atuais problemas do processo de fissão. Sua geração
de recomendar ao Congresso a aprovação da Convenção, se
é limpa, não explode, o lixo radioativo é mínimo e a radioatipossível previamente à Conferêiú::i3 de Revisão que se fixoU,
vidade é dissipada em 50 a-nos contia os 10.000 anos do proem princípio, para O primeiro se-mesire de 1993: cesso de fissão. Além de oferecer melhores condições de reser- ___ ~J o asp_ecto da possivel dificuldade que representaria.
va, cada litro de água, após a retirada do deutério e conversão
em energia, equivale a-70 barris de energia. Há notícia de -paiã países signatários da referida Convenção ou da Convenção de Paris sobfe responsabilidade, a ausência de obrigação
que os Estados Unidos, Japão e paíseS da Europa OCidei::ttal
estão investindo anualmente cerca de US$1 bilhão na con- -internacional por parte do Brasil, em caso de danos nucleares
que ocorresse-iii na e,~ec~ç_ãO'd~_tninsaçq~s comerciaiS"internaquista dessa tecnologia.
cionais. · - O Brasil conseguiu desacelarar o ritmo_ dO Prograrrlã: firb) a questão da não obrigação internaciOnãt, pelo Brasil,
mado com a Alemanha, visando a adequar a construç_ão das
de_ reparo a danos ao meio-ambiente e os eféitoS· que tal postuusinas -às novas condições de uma Conjuntura económica recesra poderá causar na imagem atual brasileira de esforço sem
siva. Porém, ao mesmo tempo, e--apesar da escasse-z de recurprecedentes para encaminhar o problema ambiental no País;
sos, não reduziu as atividades voltadas para a pesquisa, desenvolvimento tecnológico e aproveitamentd ecOnómiCo e social
_ c) O aspecto do acréscimo de iegitimidade c autoridade
de seus resultados nos diferentes campos dos usos pacíficos
que passaria a ter a delegação do Brasil nos debates que
da energia nuclear.
a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) vem
Além de_ desacelerar o ritmo do Acordo Nuclear com
prOmovendo com vistas a emendar a Convenção de Viena;
a Alemanha, na busca de um processo de fusão nuclear basead) a possibilidade de matizar a aceitação do compromisso
do na invenção alemã do jet-nozlle, a Marinha de Guerra
internacioinal e ressarcimento por dano nm:lear que poderá
brasileira desenvolveu, em Iperó, sem alardes, a tecnelogia
se limitâr ã adesão à Convenção de Viena na sua versãO" origida fusão até aqui dominada e mantida em segredo pelos países
nal - cujos preceitos já vêm sendo aplicados pelo Brasil
do clube atómico. Essa descObertã.-n-otável enfraqueceu, de
nas suas relações internacionais .....:. ou 3.barcar também as
vez, a possibilidade de prosseguir na exe-cução do Acordo
.emendas emanadas dos trabalhos qa AIEA, dos quais partiBilateral, que possibilitaria a: transf~fênda tecnológíCa com
cipa o Brasil, caso elas sejam de nuss-o interesse.
a construção da oitava usina nucleoelétrica.
- ---portanto, de acordo com as infornütções do Poder ExecuEnquanto reduz a capaddã.de d-3 contrapartida brasileira
tivo, já não haveria obStáculos à aceitaçao do texto da Convende tecursos financeirOs, humanos C materiais, seja com a Aleção-por parte do Gov·erno.
manha, seja com os demais parceiros em ac;ordos de cooperação técnica, aumenta, pOr outro lado, a rlccessldade d_a
Na Càmara_dos Deputados, a matéria foi aprovada ainda
maior captação -relativa d.e conhecimentos para atender à cresem 1985.
cente demenda das mais·-de 3.000- institUições brasileiras que
No âmbito do Senado Federal, através de parecer do
hoje estão aplicando a fonte nuclear na medicina, na indústria,
Senador Virgílio Távora, emitido na Comissão de Relações
na agricultura.
_
Exteriores, a questão mereceu pedido de diligências junto
Por essas razões, consideramos oJ'ortuno e recomendável
à CNEN, com o fim de ob_ter o posicionamento do órgão
. o estabelecimento de pontos - como -o Acordo de adesão
quanto ao mérito da Convenç_ão e as razões que justifitari_am
que ora se nos apresenta - que possam propiciai o --maio i"
a adesão brasileira. E ainda informações quanto ã aplicação
estabelecimento das relações com os países que desenvolvem
do Art. XXV por outros países, e as possíveis revisões posteas citadas atividades..,
riOres do texto.
O texto da Convenção sob análise, de responsabilidade
A Presidência do Senado Federal, considerando que a
da AlEA, recebeu, _até o presente, a adesão da Argentina,
ril.atériâ fórá examina-da ainda sob os ditames da Constituição
Bolívia, Cameron, Cuba, Egito, Hungria, México, Nigéria,
- anterior submeteu o Processo ao re_exaroe da Com_issão de
Peru, Filipinas, Triniaad Tobago e ex-Iuguslávia.
Constitu'i"ção, Justiça e Cidadania, a fim de que fosse instruído
Desde o encaminhamento ao Congresso do -texto da Cpnà vista das novas disposições constituCionaiS.
·
venção em apreço petmaneêeril ·válidos os motivos para a
adesão brasileira, a saber:
Através do parecer do_ eminente Senador Esperidião
a) a razão pela qu~l o Brasil não assinou a Convenção
Arrliri~ aSSífiãdo põr-doze Senadores, a CCJ se posiciona fi~o
de Viena durante a conferência internacional em que foi elabo·
raveimente à constitucionalidade e juridicidade da matéria,
rada se prendeu à não aceitaçãO pelo Brasil, na ocasião, do
e ã.iilda dispensa as diligências prévias requeridas na CRE
direito de regreSs_o cOntrã os fabricantes e fornecedores do
em 1986:
pos dos uso_s pacíficos_ da energia nuclear. Já a conservaÇão
de grãos por dezenas de anos traz perspectivas bastante promissoras para a economia e a população carente de J;19SSOs
País.
-Brasil, com a 5'! maior reserva de urânio d-o mundo,avança para a descoberta dos _princípios básicos do enriquecimento do minério Que-, Com Um grama, -prodiiZ:e:rlergfa equivalente a 3t de carvão ou 1 ,5t de petróleo.
Pesquisadores brasileiros, nos váriOs institutos· que- cui~
dam da matéria (INPE, IEAV, !TA), bem como na USP
e na UFRJ, desde 1975 estão engajados na corrida riiurldial
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Pelo exame do Processo e informações compleme~tares,
não constatamos qualquer óbice à adesão- do Brasil a_o texto
da Convenção, confoqne está redigido.
Diante do exposto, endossamos o parecer _9a CCJ quanto
à dispensa das diligências, ao mesmo tempo
que opina mós
pela aprovação do texto da Convenção rlúS te-tmo_s do projeto
de decreto legislativo aprovado pela Câffiara dOs Deputados.
Sala das Comissões de Relações Exteriores e Defesa Na·
cional.- Em 2 de dezembro de 1992. -Irapuan Costa Júnior,
Presidente -Senador Jarbas Passarinho, Relator - Ronan
Tito- Álvaro Pacheco- Louri_val Baptista- Aluízio Bezerra
- João Calmon - Nabor Júnior - Eva Blay - Francisco
Rollemberg.

negociação na Confeiência bij)lomática sob~e o R~gistro internacional de Obras Audivisuais. realizada em Genebra, de
10 a 21 de abril de 1989.
Não havendo nada a obstar quanto à adesão do Brasil
ao pre_sente Tratado, que é também constitucional, juridico
e está versado em boa técnica -legislativa, somos pela aprovação do presente Projeto de Decreto Legislativo.
Salá das Comissões, 2 de dezembro de 1992. - kapuan
Costa Júnior, Presidente :- Eva Blay, Relatara - Ronan
Tito- Álvaro Pacheco - Lourival Baptista - -Aiuizio Bezerra
- -Jarbas Passarinho - João Calmou - Nabor Júnior Francisco Rollemberg.

PARECER N• 436, DE 1992

PARECER_ N• 437, DE 1992

em

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Projeto de Decreto Legislativo W 84, de
1992 (n' 79-B, de 1991, na origem), que "Aprova o
texto do Tratado sobre Registro Internacional de Obras
Audiovisuais, assinado pelo Brasil em 7 de dezembro
de 1989, que resultou na Conferência Diplomática sobre
o Registro lntemacionaJ de Obras Audiovisuais, reali-

zada em Genebra, de 10 a 21 de abril de 1989".
Relatara: Senadora Eva Bl~y
Envia o EXm9 SenhOr PreSidente da República ao Congresso Nacional, para os e_(~~tos previstos ho ªrt. 49, inciso
I, da Constituição- Fedeial, o presente ProjetO de Decreto
Legislativo que "Aprova o texto do Tratado sobre Registro
Internacional de Obras Audivisuais, assinado pelo Brasil em
7 de dezembro de 1989,-que resultou da Conferência Diplomática sobre o Registro Internacional de Obras Audivisuais,
realizada em Genebra, de 10 a 21 de abril de 1989".
Acompan_ha ~ Mensagem Pr~sidencial .Exposição çle Motivos do Exmo Senhor Ministro das Relações Exteriores, da
qual consta o seguinte:
-"0 Tratado sobre o Registro ·Internacional de
Obras Audivisuais, aprovado pelos órgãos internos interessados, atende plenamente ao interesse brasileiro,
na medida em que privilegia, no casõ _do conflito de
leis, a legislação nacion~l na: ·matéria.
Como é de conhecimento de Vossa Excelência,
o desenvolvimento e o aprimoramento constante das
leis de proteção dos direitos autorais constituem desafio
permanente diante da inexorabilidade do progressd tecnológico no campo do audivisual, o que faz com que
a apropriação-e a utilização das obras artísticas e intelectuais cresçam em progr~ssão g_eométricil. _, _:_ :_ _
O Brasil foi o décimo-terceiro país a ayor sua assinatura au Tratado, ao qual já aderiram a Austria, Burkina, Faso, Chile, Egito, Estados Unidos dfl América,
Filipinas, França, Guiné, Hungria, Índia, México e Senegal.
Cabe registrar que o Tratado _en!rará _em vigor
três mes_es após o quintá depósitg__ de ratificação, o
que deverá oc.orrer neste semestre.__ No ca~o do Brasil~
o Trata to -entiaiá em vigor três meses depois de dePositado seu instrumento _de ratificação."
cabe a esta Comissão, nos te"qnos re_gtmêntifís; avaliar
a conveniência e oportunidade dos atas internacionaiS celebrados pelo Brasil e submetidos à Outorga legislativa. _
Trata-se de ato internacional de extrema valia ao Brasil,
tendo o nosso PafS inclusive participado diretamente de sua·

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 86, de
1992 (no 105-B, de 1991, na origem), que "Aprova o
texto do Tratado de Extradição, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa, assinado em Brasília, em 7
de maio de 1991 ".
Relatora: Senadora Eva Blay
Vem a esta Casa Legi~lativa para os efeitos do art. 49,
inciso I, da Constituição Federal, o presente Projeto de Decreto Legislativo n' 86, de 1992 (n• 105-B, de 1991, na origem),
que "Aprova o texto dO Tratado de Extradição, celebrado
___ entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, aSsinado em Brasflia, em
7 de maio de 1991 ".
A Mensagem Presidencial com que se encaminha o_-~~fe
rido Projeto é acompanhada de exposição de motivos do Excelentíssimo Senhor Ministrõ das Relações· Exteiiores, da qual
cumpre destacar o seguinte:
"O Tratado ·estabelece, naS- suas -Íinhàs "ttási~as~·
as condições gerais, ds presSupostos, oS fatOs d6térnii~
nantes, o processo juriSdíCicin31 e- OS requisitoS para
que a extradição seja concedida. Mantém, com relação
ao pressuposto da n~cion~idade ~_o extraditando, a
tradição do direito pátrio de só extraditar estrangeiros.
No que respeita aos fatos determinantes da demanda extradicio_nal, o Tratado circunscreve a sua concessão aos delitos de direit_o çomu:m, de_çe_rta gravidade,
-que sejam SuScetíVeis, ségu."ndo- as leis de ambas as
Partes, à pena privativa de lib~rdade de duração máXima superior a um anõ, excluindo a possibilid~de de
ser deferida a extradição, qoãtRio for a infração punível
com pena de morte ou prisão perpétua."
Cabe a esta Comissão, nos termos regimentais, manifestar-se sobre a oportunidade do ato internacional consideradq
em espécie. Neste Sentido, é manifesto o interess_e_ nacional
na <ldoção do presente Tratado, não só pela intensidade das
relações mantidas com a República Portuguesa, bem como
pela natureza do ato que ora se visa a chancelar. Os trat,~dos
de extradição são instrumentos técnicos muito importantes
para a prevenção da impunidade, assegurando a "persecutio
criminjs" ~ o exercício do jus puniendi dos Estados, contribuindo desta forma para o áperfeiçoamento da ordem jurfdica
e sociaL
O Tratado em apreço enquadra-se p-erfeitamente nesta
ótica, preenchendo todos os r!quisitos que lhe são pertinentes,"
sendo, de resto, constit_.ucional, jurídico e versado em boa
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técnica legislativa, pelo- que somos pela sua aprovação, nos
termos do presente Projeto de Decreto Legislativo.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de_ 1992. - Irapuan
Cos~ Júnior, Presidente -Eva Blay, Relatara, Ronao_ Tito
- Alvaro Pacheco - Lourival Baptista - Aluizio Bezerra
- --Jarbas Passarinho - João Calmon - Nabor Júnior Francisco Rollemberg.
PARECER N• 438, DE 1992
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n~ 87, de
1992 (Projeto de Decreto Legislativo n• 183-B, de 1992
- na CD), que "Ap_rova o texto do Acordo entre o
Governo da Reptíblica do Brasil e os Governos da -República Argentina e da República do Chile para o estabelecimento da sede do Tribunal Arbitral na cidade do Rio
de Janeiro, nas dependências do Comitê Jurídico Interamericano", celebrado em Assunção, em 30 de outubro
de 1991.
Relator: Senador José Fogaça
I - Relatório
E~ cumprime:nto ao dispO-sto no art. 49, indso I, da
C_?nstítUição Federal, oSenhorPresideflte da República, a traves da Mensagem n"'766, de 17 de_ dezembr9 9e 1991, submeteu
à resolução definitíVi:\ OOs membros do Congresso Nacional
o texto do "Acordo entre o Governo da República Federativa
do BraSil e os ·Governos- da República Argentina e da República do Chile para o estabelecimento da Sede do Tribunal
Arbitral na_cid<!de d2_B.i() ge Janeiro, rias dependências do
Cõiriitê Jurídico Interamericano'\. celebrado em Assunção,
em 30 de outubro de 1991. Acompanha o referido texto a
competente Exposição de Motivos DAM-1/DAI-567/PAINL00-E02, de 29 de novembro de 1991, do Senhor Ministro
·
de Estado das Relações Exteriores.
_ --2. _Quando da sua regular tramitação na· Câmara dos Deputados, a matéria obteve aprovação das Comissões Técnicas
por onde tramitou, a saber: Comissão de B,.elaçóes EXteriores
e de Constituição e_Justiça e de Redaçã_o. Ainda na Câmara_
Baixa, e já como Projeto de Decreto Legislativq o? 183-B,
de 1992, o texto foi discutido em Turno único e.. aprovado,
o mesmo ocorrendo _com a _SU? Redaçào Final. jª em Plenário.
Fiqalmente, em 20-10-92, chega a matéria a este Se-nado Federal para exame e emissão do- competente -parecer (fls. 15,
verso).
__
ll - Voto do Relator
3. É consabida e histórica a divergênc-ia· exiSte~Íe entre
a Argentina e o Chile por questões de demarcação fronteiriça
entre ambos os países. Tais questões têm conduzido à exarcerbação de ânimos entre as Partes diretamente envolvidas o
que o cenário internacional acolhe como ato cOrriqueiro nes~as
circunstâncias. Tódavia, as Partes em conflito.hom~eram por
beD:l, e em boa hora, lançar tnão do mecanismo do juízo
arbttral para a resolução das suas pendências. Nada mais sensato. _De bom grado, Argentina. e Chile elegeram a cidade
brasileira do Rio de Janeiro, sede do Comitê lui(dico Interamericano, para o estabelecimento da também Sede dO Tribunal Arbitral nas dependênciaS daquele foro jÚrídico qualificado.
4. De conformidade com_ o ato internacional em evidên~
cia, não só o Brasil aceitOU a- hoflrosa incu:rllbência, como,
obteve aval da Organização dos Estados Americano_~~ para
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-que a sede do C_omitê Jurídico InteramericanO, localizada
na cidade do Rio _de Janeiro, fosse tranformada em tribunal
arbitral para a discussão e a solução da controvérsia entre _
-- Argentina e Chile.
5. COmo lembra o próprio Acordo;-a "Arbitragem é o
procedimento estipulado no Anexo II da Declaração Presidencial sobre Limites entre a República Argentina e a Repúbliça do Chile, de 2 de agosto de 1991, de acordo com as
disposições contidas no reíe.ddo Aõ.~xo_ e no éomprt;>mis_so
que, para esse efeito, firmarão os mencionados países em
31 de outubro de 1991." (Artigo I, alínea g). Ademais, o
Acordo declara os procedimentos a serem seguidos por ambas
as Partes no decorrer do processo arbitral. Dentre eles, anotamos a necessária concessão dos privilégios, imuni_dades, isenções e demais facilidades que constituem condição sine qua
non para o pleno exercício dos misteres de todo o pessoal
técnico envolvído, a-saber: agentes, advogados, assessores,
conselheiros e outros.
6. Por todo o exposto e considerando, também, a especial
honra cqncedida ao Brasil para sediar o Tribunal Arbitral,
somos pela aprovação, na íntegra, do Projeto de Decreto
Legislativo em questão, que "Aprova o texto do acordo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e os Governos
da República Argentina e da República do Chile para o estabelecimento da sede. do Tribunal Arbitral na cidade do Rio
de Janeiro, nas dependências do Comitê Jurídico Interamericano", celebrado em Assunção, em 30 de outubro de 1991,
dada a sua oportunidade e conveniência para o nosso País.
É o relatório, s.m.j. Sala das Comissões, 2 de dezembro de 1992. -lrapuan
Costa Júnior, Presidente --José Fogaça, Relator- Ronan
Tito- Álvaro Pacheco - Lourival Baptista - Aluizio Bezerra
- Jarbas Passarinho - -João Calmon - Nabor Júnior __Eva Blay - Frand;co Rollemberg.
P ÁRECERES N•' 439 E 440, DE 1992
Sobre o Projeto de_ Resolução n~ 74, de 1991, que
. ''Altera _dispositivos do Regimento Interno referentes
~ ~ tramitação de Proposta de Emend~ à Constituição''.
PARECERN'43'l, DE 1992
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Wilson Martins
O-Projeto de Resolução n"' 74,_de 1991, de autoria do
nobre Senador Garibaldi Alves Filho, tem por escopo aperfeiçoar a tramitação _legislativa~ nesta Casa, da proposta de em enc!~ à Constituição. Para.- isso, propõe a àlteração dos artig~s
do Regimento Interno do Senado _Federal que dispõem sobre
essa espécie de proposição.
Na justificaçãO, 6 preclaro autor- hem observa que as
atuais normas regimentais- têm provocado a aprovação, pelo
Plenário, -de propostas de emenda à Constituição, " ... sem
a devida e indispensável instrução, não proporciOnando, portanto, ao Plenário, esclarecimentos sobre as conseqüéncias
da alteração proposta ao texto constitucional".
:É fato que,-C6nsoante as disposições regimentaiS em vigor, a proposta de emenda à Consti~uição pode vir a ser aprovada, em Plenário, nos dois turnos de votação, sem que sobre
ela s_eja proferido um único parecer.
Por outro !ado, é concebível 1 t<!Jllbém, a rejeição de proposta de emenda à Constituição, de todo proCedente, conveniente- e oportuna; pelo simples fato de os Senadores não.
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terem sido esclarecidos sobre a matéria e, por essa razãO,
rejeitá-la.
Ambas as hipóteses podem ocorrer, emface_ da dificuldade de reunião da comissão especial, atliãimente prevista
para a apreciação de propostas de emenda à Constituição.
Estabelece o Regimento 1nterno, em SeU art. 77, § 2"',
que os Senadores .. poderão" integrar duas comissões permanentes, como titular, e duas, como suplente. Essa fac!J.ldade

tornou-se, no entarit<?, obp.gação por força da elevad_~_ ~gmpo
sição das comissõeS permanentes, _que, ã.o tOdo, ofe-recem
155 (cento e cinqüenta e cinco) vagas a serem pree-ilchicJas
e do reduzido número de Senadores- somente 81 (~itenta
e um) - para pteenthê-la, o que tem exigido a participação
dos Senadores - à exceção dos membros da Comissão Diretora -no limite ináxlnio"-pcrmitido pcli Lei Interna.
Os Senãdorcs têm tido, portanto, a agenda s~mpre lota_da
de compromissos· regimentais - participação éill_ ~ç_qt_is~~es
permanentes e Plenário - o que invía])if"f:ia a assunção de
novos encargos, como a designação para integrar Comissão
especial_para a apreciação -de propostas de emenda à Constituição, pelo simples fato de que tais coniissõeS- são, praticamente, permanentes, em face da freqüência com que têm
sido apresentadas propostas de alteração- do texto constitucional.
Essa a razão, pois, do não fundonamento da Comissão
Especial de apreciação da proposta de emenda à Constituição
e, conseqüentemente, da transformação da norma regimental
que a prevê em letra morta, sem qualquer efetividade.
A revogação, dessarte, dessa espécie de comissão especial
se faz necessária e, poi vül-de conseqüêtiêi8, a- alteração do
.
Regimento Interno.
O ProjetO é, por conseguinte, de tOda a c.onveniência
e oportunidade. Porém, no que tange à exposiÇãp -~a Il!:~téria_,
teríamos algumas observações e correçõe~ a fazer.
A primeira, dccqrrente da alteração propõ'Stá ao --artigO
356, diz respeito à idéia da distribuição da proposta de emenda
à Constituição para duas comissões permat:J._entes: a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania e-__-!llais ,uma Comissão
técnica, com competência sobre a matéria. Cremos que, por
se tratar de matéria constitucional, a comissão competente
para apreciá-la será (c tão-somente) a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sendo desnecessária, pois, a au_
diência de outra comissão técniCa.
Entendemos, também"- que_ a redação atuaLdo § 29 , do
artigo 358, do Reg"iffieUto Interno e a alteração aprese-ntada,
ambas prevendo a competência do Plenário pata decidir sobre
o prosseguimento da tramitação da Proposição (na comissão),
padecem do vício da injuridicidade em razão do quorum adotado para essa deliberação, que' é da maioria sim-ples. Assim,
julgamos melhor a supressão, p~ra e si_mples, dessa hipótese
e a exigência de que sobre a matéria seja, sempre, elaborado
parecer, quer no âmbito da comissão, quer no ?Ienário, ~
exemplo do que ocorre com as demais proposições legislativas..
Observamos, também, que, embora o Projeto tenha sido
elaborado- consoante afirmado, pelo Autor, na Justificação
- com o intuito de fazer com que as ptópOsTaS -de emenda
à ConstituiÇão sejani se-mpre instruídas com parecer, de forma
a possibilitar urna deliberação fundamentada em Plenário,
mantém, no entanto, com a redação que oferece ao § 39 do
artigo 358, a possibilidade de aprovação de proposta de emenda à Constituição sem qualquer parecer: Sugerimos. pois,
de forma coerente com a __supressãO da hipótese do § 2'?, do
mesmo artigo -358, Que deferidemos supra, que no caso de

a Comissão de Constituição, Justiçã e Cidadania não proferir
parecer, este seja proferido em Plenário, com des~gnilção do
Relator pelo _Presidente, aplicando-se, dessarte, a proposta
de emenda à Constituição, o disposto nos arts. 140, 141 e
172, II, do.Regimento Interno.
Por todo o exposto, é o nos·so Parecer pela aprovação
do Projeto de Resolução n9 74, de 1991, por constitucional,
jurídico, redigid~ em boa técnica legislativa e, no mérito,
de toda a conveniência e oportunidade, nos termos da seguinte.
EMENDA N•l-CCJ
(Substitutivo da Comiss~o de Constituição~
Justiça e ~idadania_~o Projet.o qe _Resolução n9 74/91)
Altera dispositivos do Regimento Interno referente

à tramitação de proposta de emenda à Constituição.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 As disposições do Regimento Interno do Senado Federal, referente à tramitação de_proposta de emenda
à Constituição, passam a vigorar- com a seguinte redação:
.. Art. 356. _ A proposta se:r~ d~spachada à Comissão de Cons.tituição, JuS-tiça e Cidadania que terá o
prazo até 30 (trinta) dias, cont~~os ~a da_ta d'_? _despacho
da Presidência, para ernitifpa:re-eer. - _ .·Parágrafo único. O parecer rla Comissão de Constituição, J usfiÇa e Cidadania que concluir pela apresentação de emenda deverá conter assinaturas de Sena- dores que, complementando as dos membros da cernis- __são, compreendam, no mínimo, um terço dos membros
do

s~~~~~·..............

r•••••• -•••

·--·~··':: ;~.;.· ~.-.~-~-;;.~.'·
•••

••

Art. 358. Decorrido o prazo de que trata o. arÇ.
356, sem que a Comissão de .Constituição, Justiça e
Cidadania haja proferido_ parecer, a proposta de emenda à Constituição será incluída em Ordem do Dia,
para discussão, em primeiro turrío~=dul-ante cirico-Se_~
sões ordinárias consecutivaS. ---§ 1~ O parecer será proferido oralment~_. em ~lenário, por Relator designado pelo Pre"Siâente._
_§ 2"' Durante-a discussão poderão ser oferecidas
emendas, assinadas por _um terço, no mínimo, dos
membios do Senado, desde que guardem re_lação_dire~a
_e imediata com a matéria ffat<ida na proposta.
_Art. 359. Para exame e parecer- das emendas é'
assegurado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o mesmo prazo estabelecido no art. 356.

A~t:-36i~--·i;g~t~~·;~·~~;;;;~··ct·~~-c~·;i~~·ã~_·ct~
Constituição, Justiçã. e Cidadania. proceder-~e-ifna- forma do disposto no caput do art. 358 e seü -~ 1~ ..
§ 19 Na sessão ordinária que se segmr a effilssão
do parecer. a proposta será_ incluída em Ordem do
Dia para votação em primeiro turno.
§ 2q Somente serão admitidos requerimentos
que objetivem a Votação em separado de partes da
proposta ou de emendas. _
§- 39 A deliberação sobre a proposta, as emendas
e -as disposições destacadas para votação em separádo
será feita sempre pelo processo nominal."
Art. 2~ Esta Resolução entra. em vigor na data de sua
publicação.
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Art. 3~' - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 28 de outubro de 1992......... Nelson Carneiro, Presidente - Wilson Martins, Relator - César Dias
- Chagas Rodrigues - Luiz Alberto - Nabor Júnior Magno Bacelar - Josaphat Marinho - João Calmou - José
Fogaça - Jutahy Magalhães - Alfredo Campos.
PARECER N• 440, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Relator: Senador lram Saraiva
O presente ProjetO, apresentado pelo nobre Senador Garibaldi Alves Filho, visa a modificar-díspositivOS do Regimento
Interno relativos à tramitação de proposta de emenda à Constituição, cujo principal objetivo, de acordo com a justificação,
vem a ser a supressão da necessidade de se constituir comisS_5es
especiãiS-tempOrárias para exame de cada uma das prOpostas.
A proposição foi distribuída à Comissão" de ConstituiçãO,Justiça e Cidadania em 23 de outubro do corrente ano, quando
recebeu parecer favorável do Relator, Senador Wilson Mar~
tins, mediante apresentação de Substitutivo, no sentido de
promover alguns reparos à iniciativa, a saber:
l'í') Quanto à alteração propoSta do art. 356, o ilustre
Senador julga desnecesssária a distribuição da proposta de
emenda à ConstituiÇão téc-nica com competênCia Sobre ·a maté·
ria. Assim, propõe seja ela distribuída apenas à Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, por se tratar de matéria
eminentemente constitucionaL
29 ) Por outro lado, entende o nobre Senador que tanto
a redação do vigente § 2' do art. 358 quanto à alteração proposta padecem do vício de injuridicidade, em razão do quorum.
adotado para essa deliberação, que é de maioria simples. Su~
prime, portanto, tal hipótese-, ao mesmo tempo ein que estabe~
Ieee a exigência de que sobre a matéria Sempre se elabore
pa~ecer, ~eja em Comissão ou ein Plenário.
39) Ainda quanto ao art. 358, o Senador discorda da
redação dada ao seu § 39 , por manter ela a possibilidade de
aprovação de propostas de emenda à Constituição sem qualquer parecer. Sugere, dessa forma, que, caso, a Comissão
de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania não profira parecer, seja
este proferido em Plenário, com designação do Relator pelo
Presidente.
Estamos plenamente de acordo com as alterações propostas pelo eminente Senador Wilson Martins. Entendemos,
até, que a redação contida no § 2"' do art. 3_5_8 do Regimento
padece não só _do vício- de injuridicidade, conforme consta
do parecer, mas, mesmo de inconstitucioi13.1idade, uma vez
que a Carta Magna exige, expressamente, o quorum de maioria qualificada (art. 60, § 2•). Como consta do Regimento,
fica subentendido que o quorum pode ser o de maioria simples.
Em razão dessas considerações, opinamos pela aprovação
do Substitu_tivo, tanto em razão de sua constitucionalidade
e· juridicidade, corno de sua conveniência e oportunídade.
Sala das Comissões; em
Presidente - Relator.
- Carlos De'Carli, Iran Saraíva, Meira Filho, Márcio Lacerda.
PARECER N• 441, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redac;ão final do Projeto de Decreto Legislativo
n9 68, de 1992 (n! 130, de 1991, na Câmara dos Depu
tados).
A Comissão Di_retOra apresenta a ·redação final dõ Projeto
de Decreto Legislativo n' 68, de 1992 (n' 130, de 1991, na
R

Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
n~ 168, da Organização Internacional do Trabalho- OIT,
relativa à promoção do emprego e à proteção contra o desem·
prego.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 1992.
-Mauro Benevides- Presidente, Jran Saraiva- Relator,
Meira Filho - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N• 441, DE 1992
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
eu, Presidente do -Senado Federal, nos termos do art. 48,
item 18, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N•

, DE 1992

Aprova o texto da Convenção n~ 168, da OrganiR
zação Internacional do Trabalho - OIT, relativa à pro~
moção do emprego e à proteção contra o desemprego.
Art. 1'·' _É aprovado o texto da Convenção no 168, da
Organização Internacional do Trabalho --- OIT: -relativa à
promoção do emprego e à proteção contra o (jesemprego.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão da
referida Convenção, bem como quaisquer ajustes complemen~
tares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição-Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos -ao
patrímónio nacional.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
PARECER N• 442, DE 1992

(Da Comissão Difeto-ra)
Redaçáo final da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n• 100, de 1991 (n' 211, de 1991,
na Casa de origem).

A Comissão Diretora apresenta a redação final da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"' 100 de 1991
(n: 211, de 1991, na Casa de origem), que acrescedta dispo·
Sitlvos ao art. 18 da Lei n 9 8.080, de 19 de setembro de 1990
cometendo aos municípios competência para -a execução d~
serviços de planejamento familiar.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides - Presidente -Iram Saraiva - Relator
- Lucídio PorteUa - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N' 442, DE 1992

Acrescenta dispositivos ao art. 18 da Lei n" 8.080,
de 19 d~ s~tembro de 1990, cometendo aos municípios
competenc1a para a execução de serviços de planejamento familiar.
O Congiesso Nacional decreta:
Emenda n~ 1

(Corresponde à Emenda
Dê~se

n~

1, de Plenário)

ao § 2" do art. 1"' do Projeto a seguinte redação:
"Art. 19 ••.• _. ............................................ .
__ § _29__ As ações e serviços de saúde correspondeu~
tes ao planejamento familiar executados pelos municí-
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pios devem fazer parte indissociável a um programa
de assistência integral à saúde da mulherj do Ministério
da Saúde, assegurada a participação como indivíduo
ou como casal."

O SR- PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O expediente lido vai à publicação.Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
Ê lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 172, DE 1992
Dispõe sobre o cumprimento imediato do disposto
no § 2~ do art. 192 da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Os recursos de que trata o § 29 do artigo 192
da Constituição serão depositados nas instituições financeiras
da União no mesmo ato ein qúe forem liberados pelo Tesouro
NacionaL
Art. 2~ As instituiç-ões financelrãs ·referidas no art. 1"
são o Banco da Amazónía S.A., o BanCo do Nordeste do
Brasil S.A. e o Banco do Brasil S.A., para recebimento dos
depósitos alusivos, respectivamente, aos investimentos na reR
gião Norte, região Nordeste e região CentroROeste.
Parági:afõ únii:Q,_Após in,stalado o__B anco de p_~e!Jyol
virilento do CentroROeste, o Banco do Brasil S.A. transferir-lhe-á o saldo de depósitos existentes na conta específica.
Art. 3 9 Estão sujeitas às determinações do artigo 1~ de_sta lei todas entidades da Administração Federal_ direta e autárR
quica, independentemente de terem sede na região respectiva.
Art. 49 Até o terceiro dia útil de cada mês, os bancos
depositários remeter8.o às entidades depoS:itafltes_extrato- com
a movimentação de suas contas no ·mês anterior.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua_ publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em cpntrário.
4

Justificação
O § 2 9 do art~ 192 da Constituição determina que os
"recursos financeiros relativos a programas pro fetos de caráter_regional, de responsabilidade da União, serão depositados
em suas instituições regionais de crédito e por elas aplicado_s''.
Esse dispositivo procurou conferir, de logo,--sentido prático ao constante do art. 39, III? da Carta Magna, em cujos
termos constitui- um dos objetivos fundamentais do Estado
brasileiro "erradicar a pobreza e reduzir as_d~sigualdades sociais e regionais".
Tal postulado é, aliás, repetido, com especi_al ênfase e
a título de princípto estrito da ordem econômica e ~nanceira
nacional, no artigo 170, VII, providênciã com qUe -õ Iigislador
constituinte buscou atribuir uniformidade _ao Tex.to Maior~
dando-lhe a indispensável configuração sistêmica, inerente a
todas as Cartas que se pretendam modernas.
Não obstante isso, as mencionadas normas constitucionais
não vêm sendo cumpridas, sob o pretexto de não ser auto-executável o conteúdo do § 2o do art. 192.
Vale lembrar que um dos princípios básicos que norteou
a formulação do texto constitucional esteve associado à ênfase
de que, nos países em desenvolvimento, o sistema financeiro
nessecita contar com a atuação firme e dinâmica das instituições oficiais, de_ modo a assegurar de forma permanente o
financiamento do desenvolvimento nacional.
Nessa mesma linha, diversos dispositivos constitucionais
ressaltam a função do Estado como agente indutor do desenvolvimento económico e social. Este foi, na verdade, o prin-

e

cípio lógico do desenvolvimen_to verificado em todos os países
industrializados, que apresentam atualrnente elevados nívei's
de bem-estar económico e social. Assim os modelos de mercado, com participação mínima do Estado, defendidos pelos
arautos do pensamento neoliberalista, carecem de uma maior
base empírica, tendo em vista qu-e pouco se aplicam em países
desenvolvidos e muito menos naqueles em desenvolvimento.
Na realidade, o papel do Estado nas economias desenvolvidas vem atingindo, cada vez mais, importância transcedental
para o crescimento do bem-estar da população. De fato, as
estatísticas revelam que quanto mais des~volvido é o País,
maior é a participação do Estado em tal sistema.eco~órniço.
A generalização desta evidência ensejou até que se estabelecesse uma '<lei ecqnômíca'' aceita_ pelos economistas-sem grandeS-querelas: a chãmada Lei de Wagner. ____ _
Natui'il1mente, não será necessário termos o Estado Produtor (muito embora ele o seja para a grande maioria dos
países, inclusive os mais desé-nvolvidos do mundo), mas é
de fundamental importância termos o Estado indut_or do desenvolvimento económico e social. Nenhum país do mundo
abriu mão desse pressuposto c estas características se acéii~
tuam quanto mais desenvolvido for o país.
Desta forma, além das suas funções específicas de alocação, redistribuição e estabilização, o Governo moderno tem
~ caracterizado cóino ente económico indutor do desenvolvimento econôrriicORsocial.
Nas ecOnOmias periféricas, como o Brasil, cite-pàjie"I vem
sendo desenvolvido com espasmos de euforia ou de retraimento, a depender da ideologia_política que q executiyo_traz
em seu âmagó, mas tendo selnpre _o setor bancário oficial
comó seü j:iarceirô ein todas as- horas,
_,
-. _
De fatO; na história ecollómíca do Bfasil, a análise do
comportamento do- setor bancário revela dois fatos inci:mtestes: os empréstimos de longo prazo som_ente _são oferecidos
pelo setor bancário oficial, a relação empréstimos totais/depóSitoS totaiS dos bancos oficiais supera, em muito, e·sta relação para os bancos privados. Por isto é que osrecursospUblicos
para programas e projetas (geralmente programas· de médio
e longo prazos) devem ser canalizados para os órgãos executores somente através dos bancos oficiais. Porque são estes
bancos os verdadeiros parceiros do se to r prOdutivo brasileiro,
forrientadores do crescimento económico deste País. Este, portanto, é o espíiito do art. 192 da Constituição Federal.
No caso brasileiro, seguindo a tradição mundial, a ação
do setor pUblico tem se destacado por sua efetiva participação
no desenvolvimento nacional. Na realidade, em todos os grandes surtos desenvolvimentitas já verificados no País, o Estado
sempre foi um elemento atuante, funcionando corno principal
indutor dos -investimentos globais da economia.
Para a consolidação das ações governamentais cons~de
ra-se como fundamental o papel que as instituições financeiras
oficiais sempre desenpenhararn, propiciando que os reclitsos
públicos fossem direcionados para programas de desenvolvimento, da maneira mais adequada e e~icient!;! .Po_~sível Através do financiamento aos se tores produtivos, o crédito oficial viabiliza projetas de long~_prazo, permitindo ão
governo a execução de suas -pOlíticas de desenvolvimento.
Dentro desse contexto, os bancos oficiais sobressaem-se
como principal ínstrumento d~ aç~o _gov~~~mental. Assim
foi nos_ anós 30, quando, aO iniciar-se a implementação do
modelo de substituição de importações adotado para a economia brasileira, o Governo teve de contar fortemente_ com
os órgãos financeiros oficiais, canalizando re_cursos para esti-
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mular a rápida expansão dos investimentos em infra-estrutura
a promoção do desenvolvimento, atuando diretamente nos
e incentivar a indústria nascente.
setores piodUtivos e propiciando os recursos necessár-ios aos
Na década de 50, o rápido processo de industrialização investimentos e ao custeio da produção.
só foi possível porque as instituições financeiras oficiais funcioDentro desse contexto, é importante ressaltar o papel
naram eficazmente como instrumento de apoio creditício ao
que os bancos regionais de deserivolvimento desempenham
setor produtivo. Viabilizaram-se, assim, recursos para fi03ti- -- 2ara a redução dos desequilíbrios regionais, decorrentes das
cia; investiment~s em projetes de ~on_ga .l!l~t~-!"_aÇáo e priorí- ·_próprias relaÇôe~ que são _est_abelecidas a nível de mercado.
tános para os objetivos económicos do País.
Ao contrário dos bancos comerciais, que condicionam a cooJá no período 68n3, quando a .ênfase foi o estímulo às
cessão de crédito pelo cri~ério de maximização dos lucros,
exportações, a presença dos bancos. oficiais foi marcante. no
os bancos de fomento priorizam; no pfoceSso seletivo, a comsentido de estimular as empresas ligadas. ao comércio exterior..
patibilização de cada empreendimento com os programas de
Os ..setores. produtivos do Brasil, Conforme mostram as
desenvolvimento nacional e regionais, procurando sempre gaestatísticas, sempre tiveram nos bancos oficiais seus principais
rantir a maximização da geração de empregos c o aumento
e melhoria da distribuição de renda.
parceiros, deles recebendo elevado montante de poupanças
Os depósitos dos recursos públicos nos Bancos Oficiais
interna e externa, para financiar o capital social básico e possibilitar a expansão do produto nacional.
Regíonais ensejarão a que haja urna maior integração entre
Além disso, foram os principais ãgenfeS fíiiãrlceifoS· Tlã
todos os órg~os pú?licos_regíõilaJs e os bancos oficiais, Possibiimplementação de programas governamentais, voltados para
litando uma maior eficácia e eficiência na alocação de tais
a melhoria da infra-estrutura social e urbana.
recursos, pelo suporte técnico-financeiro que esses bancos pcPor esta razão- é que-;-dado o maior comprometirn6ii.t0
dem oferecer a tais órgãos, pela manutenção do valor real
com__as prioridades estabelecidas nos programas de desenvol~
dos recursos, via melhor aplicação financeira dos recursos
Virrtentó, as instituições oficiais estão rháís ·;:lJ)Üls··a promover
dentro dos interregnos de liberações, pela possibilidade de
a aplicação dos recursos oficiais de crédito, vinculados a prosuporte financeiro de emergência nos períodos entre as liberagramas governamentais que apresentam prioridades que nem
ções programadas e pelo aumento de recursos de capital de
sempre coincidem com os objetivo·s de lucros maiores das
giro para as empresas em implantação.
Desta forma, a regulamentação do Art. 192, § 2», só
instituições. bancárias privadas .. Além disso, como controladores das. instituições financeiras Oficiais, os governos podem
benefícios trará às regiões menos favorecidas do Brasil, por
impor o acatamento às prioridades de seus programas na aplipermitir urna perfeitã integração- entre Os órgãos exeCutores
cação .de recursos públicos, o que se·torna difícil em relação
dos programas regionais e seus bancos de desenvolvimento.
às empresas priVadas.
E há de se ter em rilente que essa integração não se
Com relação aos programas e projetas federais voltados
efetivará somente entre os órgãos federais e os bancos, mas·
especificamente para o desenvolvimento regional, é imporentre tais bancos e os governos estaduais e municipais, ensetante que os recursos financeiros para o financiamentO dessa
jando não apenas que seus Programas de desenvolvimento
ação governamental sejam depositados nas instituições finanpossam ser discutidos com as equipes técnicas desses bancos,
mas também possibilitando o melhor gerenciarnento financeiras regionais. São esses órgãos que conhecem e estão mais
identificados com os problemas regionais ·e-, poi" isso mesmo,
celro dos projetas.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1992.- Mauro Bene~
estão aptos a aplicar mais eficientemente os re.cursos públicos.
Também é conveniente salientar qrie o direcionamento
vides.
dos recursos públicos para os bancos oficiais não constituem
rA Comissão de Assuntos Económicos- decisão
privilégios dessas instituições dentro do Sistema Financeiro
terminativa.)
Nacional, tendo em vista que referidos recursos serão rem uneO SR. PRESIDENTE- O.projeto lido será publicado
rados de forma a resguardar seu valor real.
e remetido à comissão competente. .
Finalmente, é preciso chamar mais uma vez a atenção
Sobre a mesa; requerimento ·que será lido pelo Sr. 1"
para o destaque dado pela ConstituiÇão Federal sobre o papel
Secretário.
do Estado como responsável pelo desenvolvimento nacional.
É lido o seguinte
No Art. 3' são explicitadas como funções da União a garantia
REQUERIMENTO N• ~865, DE 1992
do desenvolvimento nacional e a reduçãd das desigualdades
Sr· Presidente,
sociais e- regionais. Nessa mesma linha, o Artigo 23 determina
como competência do setor· público uma multipliCidade de
Requeiro. na forma regimental, seja considerada como
de licença au.torizada. o período entre 23 a 30 de novembro
funções, destacando-se a saúde e assistência pública, a educação, o fomento à produção agropecuária, a organização do
deste ano. quando estive e"m tratamento de saúde.
Sala das Sessões., 1~ õe de~embro dç_1992. -_Nelson
abastecimento alimentar e a promoção do saneamento básico.
O texto do Artigo 174 também explicita o Estado como agente
Carneiro.
ATESTADO
normativo e regulador da atividade econômica através das
funções de fiscalização, incentivo e planejamento.
Atesto para os fins de provas junt? ao Senado Federal
Do mesmo modo, a Constituição Federal atribuiu iO Setor 'que o Exm'-' Sr. Senador Nelson Carneiro encontra-se impossibilitado de comparecer as suas atividades parlamentares dupúblico a responsabilidade pelo finãnciáinento e· ~dministração
rante o período de 23-11-92 a 30-11-92, por motivo de doença.
do desenvolvimento regiOnal (Arts. 21, 23, 43 e 159, I, c).
~ CID: 250.5/4
Esse financiamento pode ser ,caracterizàdo como investimenBrasilia, 24 de novembro de 1992.- Dr. Edgelson José
!os diretos, concessão de incentivos, proteç.ão de mercado
Targino Coelho, Diretor da SubseCretaria de Assistência Mée concess.ão de crédito. Este último, por sua vez, destaca-se
·dos demais pbr ser um instrumento moderno e efiCaz para· dica e Social.
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O Sr. Epitácio CafeteiYa déixa a C(ldeira da presique é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi,
3 Secretário.
d~ncia,
9

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O re·
querimento lido será de-vidamente instruído com atestado médico previsto pelo art. 43, I, do Regimento Interno.
Em votação o requerimento.
_ _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
· Sobre a mesa, tequerimento que será lido pelo Sr. lo
Secretário.
Ê lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N' 866, DE 1992
Nos termos do disposto no artigo 43, inciso II. do Regimento Interno, requeiro líce_nça para afastar-me dos trabalhos
da Casa, a partir de I" de setembro de 1992, pelo prazo de
30 dias, a fim de atender a importantes compromissos junto
às minhas bases políticas e administrativas.
Sala das sessões, 3 de dezembro de 1992. -Lavoisier
Maia.
O SR. PRESIDENTE -(Rachid Saldanha Derzi) __:A pro·
vado o requcriirten10, fica concCdida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que sefá lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 867, DE 1992
Tendo sido convidado a integrar, na qualidade de Obser~
vardor Parlamentar, a Delegação do ~rasil à XLVU Sessão
da Assembléia Geral-das Nações Unidas, solicito me seja
concedida autorização para desempenhar essa missão, nos
termos dos arts. 55, II, da Constituição e 40, § 19, a, do
Regimento Interno.
Esclareço que deverei estar ausente do País durante cerca
de 15 dias.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1992. - Flaviano
Melo.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1992
O Presidente da Câmara dos Deputados, no exercício
do cargo de Presidente da República, de açorda com o disposto
no Decreto-Lei n' 1.565, de 5 de setembro de 1939, regula·
mentado pelo Decreto n' 44.721, de 21 de outubro de 1958,
e na Lei 5.809, de !O de outubro del972, regulamentada
pelo Decreto n' 71.733, de 18 de janeiro de !973, alterado
pelos Decretos n~ 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148,
de 15 de setembro de 1980, e 95.670, de 26 de janeiro de
1988, resolve
Designar os Senhores Senadores Flaviano Melo, Francisco Rollemberg e Gerson Caniata para, na qualidade de
Observadores Parlamentares, integrarem a Delegação do B_rasil a XLVII Sessão da Assembléia Gei'31 das Nações Unidas.
Brasi1ia, 2 de dezembro de 1992, 171° da Independência
e 10~ da República. -Ibsen Pinheiro- Luiz Felipe Palmeira
Lampreia.
(À Comissão de Relações Exteiiores e Defesa Nacio~
nal.)

Dezembro de 1992

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - De
acordo com o art._4Q, § 4~. do Regimento Interno, este requeri~
mento será remetido à Comissão de Relações Exteriores, devendo ser submetido à deliberação do Plenário, após a Ordem
do Dia, em virtude do que está previsto no art. 40, § 39,
da lei interna.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Foram
encaminhadas à publicação pareceres das Comissões de Cons~
fituição, Justiça e Cidadania e de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que concluem favoravelmente ao Projeto de Decre~
to Legislativo n' 2, de 1986.
A matéria fiCará sobre a mesa, durante cinco sessões
ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do Art.
235,.-inCisó II, letra d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Do
expediente lido consta o Projeto de Decreto Legislativo n~
88, de 1992, que, por tratar de matéria referente a Ato Interna~
cional, em obediência ao art. 376, c, do Regimento Interno,
terá, perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, o prazo de cinco dias para recebimento de emendas.
após o que a referida Comissão terá quinze dias, prorrogáveis
por igual período, para opinar sobre a matéria. Findo esse
prazo, sem parecer, a proposição entrará em Ordem do Dia
nos termos do art. 172, II, c, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- A Pre·
sidência recebendo Governo do Estado do 1vlato GrOsso do
Sul, o Ofício n<? s/76, de 1992, solicitando, nos termos da
Resolução n• 36, de 1992, do Senado Federal, autorização
pa!ª reali_zar operação de crédito junto ao Ba:nco Bamerindus
SIA, para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco~
nômicos.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- APre·
sidência recebeu, do GOverno do Estado de Goiás, o Ofício
n' s/77, de 1992 (n'425192, na origem), solicitando, nos termos
da Resolução n" 36, de 1992, do Senado Federal, autorização
para Contratar operação de crédito externo para os fins que
especifica.
- A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos.
-O SR. PRESIDENTE (Rachíd Saldanha Derzi)- APre·
siâêncii recebeu o Ofício n 9 2.409/92, através do qual o Presi~
dente do Banco Central do Brasil comunica decisão daquela
Autarquia de constituir comissão de sindicância pata apurar
possfv~is irregularidades que pudessem ser imputadas a s~us
servidores, relacionadas com processos administrativos que
tramitam no âmbito da Delegacia Regional de Recife - PE,
envolvendo a empresa Tratoral e seus sócios.
O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos
Económicos, para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -APre·
i sidência propõe ao Plenário os nomes dos nobres Senadores
iNabor Júnior, Ronaldo Aragão e Dirceu Carneiro para, representando o Senado. visitarem a Polónia, no perfodo de 6
a 13 do corrente mês.
Em votação a proposta.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Ficam os ilustres Senadores Nabor JúniQb_,Ronaldo Ara~
gão e Dirceu Carneiro, autorizados a aceitarem a missão.
·
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Aqui permaneço ao seu dispor e sirvo do _ensejo
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Conpara renovar _expressões da minha estima e apreço."
cedo a palavra, como Líder, ao nobre Senador Nelson Wedekin.
Enfim, são documentos que yai_em, no mínimo, tanto
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT-SC. Cômolíder, proquanto a palavra do Ministro Maurício Corrêa, quando S
nuncia o seguinte discurso. Sem reVisão do _orador.) ~ Sr.
Ex1 afirma que nada teve a ver e que não teve nenhum tipo
Presidente, Srs. Senadores, desejo apenas fazer uma breve
de participação naquela articulação,_ tiVeSSe ela: que sentido
comunicação a esta Casa porque, do ponto dC vista do PDT
tivesse.
e do nosso Líder, nos parece absolutamente necessária.
Conheço Maurício Coi'rêa de longo tempo. S. Ex~ é meu
Toda esta Casa- e toda a Nação têm conhecirilento _do
companheiro, meu Líder, meu correligionário do PDT. Por
episódio recente qUe se deu aqui, -no Senado Federal, quando
isso, tenho todas as razões para acreditar na palavra de S.
o nome do Sr. José Aparecido de Oliveira foi proposto para
Ex~
Embaixador do Brasil junto a Portugal, numa indicação,
Em relação, por exemplo, à votação da indicação do
como é da norma, do Pi"esidente da República. E todos sabem
nome de José Aparecido de Oliveira, não houve, por parte
que aconteceu algo de inuSitado, insólito e_ surpreendente nade S. Ex~. uma só palavra, não houve a manifestação de nenhuquela votação e naquela indicação. O nome do Sr. José Aparema única intenção. O que se quer atribuir ao Ministro Maurício
cido acabou sendo aprovado por apenas um único voto, num
Corrêa, pelo menos alguns órgãOs da imprerisa, é muito mais
episódio quase ~erp nenhum precedente ao longo da história
grave do que articular a não-aceitação de um nome eventual.
.
desta Casa.
mente indicado pelo Presidente da República. Seria esse um
A Observação que queríamos fazer diz respeitO ã partíciato de profunda deslealdade do Ministro _com o Governo Itapação eventual, ou a não-participação, do Ministro Maurício
mar1 -lu_n~y.ez que~ indicação é·tarefa que se atribui ao Presi· - dente da República.
Corrêa OeSse episódío". - ·
Alguns órg~os_de imprensa do País disseram exatamente
O Sr. Gerson Camata- Permite:-me V. Ex•. um aparte,
isso, que o Ministro Maurício Corrêa estaria envolvido nesse
ilustre Senãdor Nelson Wedekin?
esforço para impedir que o nome do Sr. José ApareCido de
Oliveira fosse aprovado aqUi, no Senado Federal. E essa verO SR. NELSON WEDEKIN- Pois não, Senador Gerson
são, de algum modo, prosperou, progrediu; tanto é que ela
Camata, com o maior prazer.
foi regisíiáda em vários órgãos da imprensa do nosso País.
O s·r. Gerson Camata -Nobre Senador, solidarizo-me
O Sr. Miriistró Maurício Corrêa me pediu - e eu de
com
o Ministro Mauricio Corrê'a nesse e num outro episódio,
qualquer modo o faria perante esta Casa-- para fazer Um
do qual, involuntariamente, fui o causador. Ontem, i'éali- ·
desmentido· fortnal de qualquer tipo de participação de S.
zou-se =--como sabe V. Ex~ - a eleição para a PresidênCia
Ex~ nOs episOdios que envolveram a indicação do Sr. José
do
Clube do CongreSso. Na véspera, liguei pã.ra a secietária
Aparecido de Oliveira. Afirmou-me S.. Ex• Cfue ·naó-óperou
do Ministro, pedindo que ela deixasse uma anotação, lembrannenhum tipo de gestão, nenhum tipo de articulação, teildó
do a S.Ex• de que el..:: era eleitor naquele evento. Como
por objetivo não aprovar o ·nome dO- Si." José Aparecido.
é do conhecimento de V. Exa, os Ministros têm agenda proAo contrário, fci-inc chegar as minhas mãos alguns docuposta e agenda executada. Pela manhã, recebem a agenda
mentos que parecem ser bastante sugestivos, na linha de que
proposta, contendo tudo o que deveria fazer se tivesse tempo.
o Ministro da Justiça tem toda razão·, quando afirma, com
A secretária anotou na agenda proposta, não na agenda do~
veemência, ·que de nenhum modo participoU -desse episódio.
afazeres a executar. Pois bem, o jornal O Globo veic.ulou
Tenho em minhas mãos carta do atual Embaixador do
uma notícia segundo a qual o Ministro Maurício Corrêa iria,
Brasil _em Portugal, Sr. Adriano de Carvalho, do dia 2 de
às lOb. ,à eleição do Clube do Congresso, comentando que,
novembro, em que ele cumprimenta Maurício Corrêa pelo
certamente, S. Ex~ não tinha o que fazer! Essa nota é uma
fato de ter assumido o Ministério da Justiça._ Tenho, também,
injustiça, porque S. Ex• nem compareceu à eleição, por falta
em mãos a resposta do Ministro Maurício Corrêa. ao atú.al
de tempo; inclusive, d.esculpou-se depois. Mas era o que S.
Embaixador do Brasil em Lisboa, em que lá pelas tantasEx• pretendia fazer: rever os colegas.
essa carta é_do dia 13 de. novembro- diz o seguinte·:
-O SR. NELSON WEDEKIN- Qual é o jornal, apenas
"Tomo a liberdade, nesse ensej9, de informar ao
para-·minha curiosidade?
caro embaixador que_o Dr. José Aparecido de Oliveira,
cujo nome dispensa maiores comentários, está prestes
O Sr. Gerson Cámata - -Coluna do Swan - jornal
a assumir a Embaixada do Brasi_l nesse_ país, am!g_o,
O Globo.
·- -·
..
irmão" , .
. O SR. NELSON WEDEKIN - O jornal O Globo tem
Muito apreciaria -diz Maurício Corrê3-- _se ele
demonstrado, em vários episódios, uma notável prefeiência
pudesse merecer, d~ sua parte, o precioso apoio de
pelo Ministro Maurício Corrêa ...
que necessita e a sua costumcita c o obsequiosa atenO Sr. Gerson Camata- Solidarizo-me com S. Ex~ por~-"
Essa é uma carta, evidentemente, muito anterior ao episó- que, ao convidá-lo a comparecer à eleição, fui o responSável
pela injustiça de que foi vítima. OutrO dia, telefonei" a··s.
dio da votação nesta Casa.
Ex• e só recebi o retorno às 23 horas, e o MinistrO ·ainda
O Sr. Ministro Maurício COirêaenviOu ao Dr. José Aparecido de Oliveira uma cópia dc_::;;sa ·carta destinada ao Embai- estava no Ministério. ·conhecemos a operosidade do Senador
Maurício Corrêa, sempre dedicado ao seu mandato. No Minisxador do Brasil em Portugal, em que S. Ex~ diz o seguint~:
·•caríssiiiíO Dr. José Aparecido de Olh·eira"- car- tério, ~ mesma coisa: dedicação, empenho. Portanto, S.
Exa não merecia esse tipo de crítica. Na verdade, o Ministro
ta do dia 16 de novembro -, encaminho ao eminente
amigo cópi<t da carta que acabo de dirigi! ao Embai- Maurício Corrêa tinha o desejo de ir à eleição; não o fez
por falta de tempo, pois tinha muito o que fazer.
xador Adriano de Carvalho, em Lisboa, PortugaL
.

.
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O SR. NELSON WEDEKIN- Obrigado Senador Gerson

Camata.
Creio que a observação de V. Ex~ ratifica o conceito
que todos temos do Ministro Maurício Corrêa.
Eu também, em várias oportunidades, tenho alcançado
o Ministro Maurício Corrêa no horário entre_ 20 horas e
30 minutos e 21 horas. É bastante freqüente S. Ex~ Perinanecer
até às 22 horas no Ministério, até porque começo de mandato
é sempre um pouco mais conturbado. No en~_a.J!tO, çiizer que
o Ministro Maurício CCirrêa não tem O que fá.Zer é um enorme
exagero.
- O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON VI'EDEÍÚN _:_ Concedo Õapa~te ao .nobre Senador.

O Sr. Jutahy Magalhães- Solidarizo-me com a manifestação de V. Ex~. porque este não é o momento de examinarmos
as razões daquela votação. O fato "interessante" é que o
Ministro Maurício Corrêa já explicou; por várias vezes, declarou que não participou do trabalho de conseguir votos contra
a indicação do Dr. JoSé Aparecido. Não obstante, órgãos
da imprensa, principalmente Colunas, insistem em confirmar
a participação do Ministro. Nós, que o con!Iecemos. sabemos
que é inútil querer atirar-lhe essa pecha. Como bem disse
V. Ex•, o ponto principal da questão é a intriga que se procura
criar entre o Ministro da Justiça e o P.r:esidente da República.
Seria, no mínimo, traição ao Presidente o Ministro ter tomado
essa atitude. V. Ex~, que conhece as. Ji_mt,ções fratemais- do
Ministro MauríCio Corrêa cori:t o Presidente Itamar Franco,
reconhe.ce que seria impossível acontecer um ato de traição ..
No entanto, por mais que aqui d~clare!UOS, é provável_que
a imprensa, amanhã, veicule essa notícia. O mesmo tem -acOntecido com o Depu-tado José Serra. Por mais que S_. Ex~
declare que quer ajudar o Governo, fala-se que S~ Ex~ faz
oposição a Itamar Franco. Não se pode, infelizmente, evitar
que essas coisas aconteçam.
O SR. NELSON WEDEKIN- Muito obrigado, Senador
Jutahy Magalhães, V. EX"" tem inteira razão.
De fato;confirmam-se, reiteram-se, repetem-se, multiplicam-se versões de _determinados episódios C de nada adianta
o eventual personagem da notícia qcslJlenti-la continuada~
mente. Vim, hoje,_ à tribuna para fazer esse registro perante
a Casa; esta Casa que, com certeza, é a ·principal testemunha
de que nada tenho a ver com o episódio da votação apertada
em relação ao Sr. José Aparecido. Alguém teria que dizer
que recebeu um telefonema do Ministro. dizendo para não
votar. Como isso não aconteceu, fica apenas a ve"rsão que
vai prosperando, que vai evoluindo. Se, durante dois ou três
dias, essa versão fica-esquecida, no quinto aparece novamente.
Como bem definiu V. Ex•. trata-se de um círculo infernal,
interminável, cujo objctivo realmente não pode ser outro senão o de intrigar, estabelecer atritos e diferenças entre o Presidente Itamar Franco e o Ministro Maurício Corréa.
O Sr. Francisco ~ollemberg V. Ex~ me permite um
aparte?
O SR. NELSON WEDEKIN -Concedo o aparte ao Senador Francisco Rollemberg.
.O Sr. Francisco Rollemberg Senador Nelson Wedekin,
tem razão V. Ex• quando vem à tribuna, nesta tarde, para
trazer, mais ujlia vez, a afir~3.Ção do nosso eminente colega
- hoje Ministro - Mauricio Corrêa no sentido de que não
participou, em rienhum momento, com quem qu~r que seja,
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daquela difícil votação ocorrida no Senado, quando da indicação do nosso eminente amigo, companheiro, homem de letras,
José Aparecido de Oliveira. Há um patrulhamento infernal,
uma íntriga inominável hoje, no Brasil, em relação aos homens públicos. Vivemos um período de transição, com um
Presidente que não se sente ainda não se pode sentir
- um Presidente de direito; é um Presidente de fato, O
Senador Maurício Corrêa, com a sua cultura, com a sua inteligência, com o seu saber jurídico, tem honrado o nome dos
advogados brasileiros e honrado o nome desta Casa. Há que
se convir, então, Sr. Senador, que querem intrigá-lo com o
Presidente da República, quando o colocam numa posição
antagônica à indicação de u11_1_ dos caros amigos de _Sua Excelência. Só os menos avisados podem acreditar nesse tipo de
calúnia, nesse tipo de difamação. Nós, que fazemos o Senado
da República e que conhecemos a seriedade e a compostura
do Senador Maurício Corrêa, sabemos que se trata de intriga.
Associo-me a V. Exa e presto este depoimento porque
tenho certeza de que, em nenhum instante, ocorrel! ao Sr.
Ministro Maurício Corrêa a idéia do confronto, do enfrentamenta, do desgaste ante o Presidente da República, combatendo uma indicação para a qual não concorreu, mas também
não objetou. Foi uma escolha pessoal do Senhor Presidente;
escolha que Sua Excelência, como esta Casa, soube respeitar.
O eminente Embaixador José Aparecido sofreu pequeno
revés. A -votação não lhe foi tão favorável - digamos mas a indicação do seu nome foi aprovada por esta Casa.
S. Ex~ só não será embaixador se não o desejar, porque,
na vida pública - todos nós_ sabemos - o que importa
é o resultado final. Não _vamos discutir se o seu nome foi
aprovado por um, dois, dez votos, ou por unanimidade é embaixador de fato. O Senhor Presidente obteve o seu
desiderato e o Senador Maurício Corrêa, em nenhum instante,
trabalhqupara que isso não ocorresse. Posso assegurar o meu
teSteniünho de companheiro, de colega, de admirador do emi~
nente Ministro Maurício Corrêa.
O SR. NELSON WEDEKIN - Senador Francisco Rollembcrg, V. Ex~)evanta um outro ponto de grande importância em relação à atuação do Ministro Maurício Corrêa.
Como bem disse V. E~. o Ministro tem engrandecido a todos
que somos seus Pares, somos colegas, aqui nesta Casa. Todos
o conhecemos profundamente. Mas V. Ex~ realça a atuação
do Ministro Maurício Corrêa. Realmente, em todos os episódios em que esteve envolvido, S. Ex~ teve uma atuação destacada, competente, lúcida, própria das suas características e
atributos pessoais. Agradeço a V. Ex~ pelo aparte.
O Sr. Marco Maciel - Permite~ me V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON WEOEKIN- Ouço, com prazer, o aparte do nobre Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Nelson Wedekin,
solidarizo-me com as palavras que V. Ex~ profere a respeito
do Ministro Maurício Corrêa, que tem cumprido uma excelente agenda, tem tido uma atuação brilhante à frente do
Ministério da Justiça. -S. Ex• é um Ministro que honra esta
Casa, posto que dela faz parte. Portanto, faço minhas e, quem sabe, de toda a Bancada - as palavras do nobre
Senador Francisco Rollemberg, quando mencionou o trabalho do Ministro Mauricio Corrêa e quando também feriu a
questão relativa à escolha do Embaixador José Aparecido
de Oliveira. Tenho presente aquilo que disse o Senador Francisco Rollemberg. A indica,ção do nome do Embaixador José
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Aparecido foi aprovada pelo Senado Federal. Tive oportuR

nidade de dizer a S. Ex• que fiquei surpreendido com o seu
gesto de resignar a indicação que tinha sido feita pelo PresiR
dente da República e devidamente aprovada pelo Senado FeR

deral. Fiz questão de dizer a S. Ex• que, na minha opinião,
não cabia aquele seu gesto. Espero que o Presidente Itamar
Franco não tome_ conh_e_cime_o_t_Q_ da atitude que ele tomou

e faça o ato jurídico perfeito e acabado, com a assinatura
do decreto e a sua publicação no Diário Oficial. Sobre esse
assunto devo dizer que quando telefonei para o Embaixador
José Aparecido, ele leu uma carta que foi reine tida pelo Minis-

tro Maurício Corrêa; carta que antecede à apreciação do seu
nome pelo Senado e na qual o Ministro dava ciência de gestões
que estava fazendo em Portugal, para que o Embaixador José
Aparecido tivesse facilitado o cumprimento de seu mistú em
Lisboa.
O SR. NELSON WEDEKIN - Acabei de ler essa carta,
um pouco antes da sua chegada.
O Sr. Marco Maciel - Ótimo _Aliás, é uma carta muito
bem escrita e, se não estou equivocado, S. Ex~ dava ciência
de gestões que estava fazendo junto a Adriano Moreira, que
é uma figUra de exponencial, com bom conceito aqui e alhures,
mas de modo especial em Portugal. Penso que esse depoimento do Ministro Maurício Corrêa é, mais uma_ vez. Uma
reiteração de que o Embaixador José Aparecido não deve,
em momento algum, deixar de assumir o posto para o qual
foi indicado pelo Presidente da República, que recebeu o
agrément de forma muito ágil do governo português, que
teve a sua indicação aprovada- como salientou com- propriedade o Senador Francisco Rollemberg- pelo Senado Federal
e que agora, ·para complementação do processo de formalização, só falta que o PreSidente exare' o decreto e o mande
à publicação no Diário Oficial. O discurso de V. Ex•, nesta
tarde, a meu ver, tem uma significação muito grande, porque
permite não só que rendamos as merecidas home-nagens ao
nosso colega, Senador Maurício Corrêa, mas também porque
permite fazer com que, pelo menos de minha parte, e de
outros tantos, como o Senador Francisco Rollemberg, possamos colocar luzes sobre essa questão da indicação do Embaixador José Aparecido, que não deveria ter_ outra conduta
senão assumir o po:::-to para o qual foi indicado e fazer com
que, por intermédio do seu trabalho. possamos aproximar,
estreitar cada vez mais, as relações entre o Brasil e Portugal.
O SR. NELSON WEDEKIN - Senador Marco Maciel,
creio que V. EX", na sua eXpressão, diz aquilo que deve estar
no interesse, no desejo de nós todos~ isto é, que esse assunto
se torne logo um ato pronto e acabado, que esse episódio
se supere e que o Sr. José Aparecido vá a Portugal representar
o nosso País:-- Tenho certez<:t., como todos nós te-m9s. apesar
daquele resultado apertado, que ele será, sem dúvida, um
bom representante, um bom Embaixador.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito obrigado pela oportunidade de fazer, aqui, mais-ui:n esclareclíhento, nessa linha.
simples de que o Ministro da Justiça. Senador Maurício Corrêa, Jamais seria capaz de um ato de traição, de deslealdade,
..em relação ao Governo a que serve.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. NELSON WEDEKIN - Pois não.
O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senador Nelson Wed~kin, pedi o aparte apenas para registrar que a Bancada
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do PMDB se solidaríza com o pronuncíame-nto de V. EXI'
e principalmente com o trabalho do Ministro da Justiça. O
nosso companheiro, um bataihador pelas melhores causas
do País, não poderia se envolver numa questão menor, contra
a própria orientação do seu Governo. Nesse sentido, não
teria nem que destacar o episódio da votação para Embaixador
aqui, no Senado, do Dr. José Aparecido. O que ressalta em
tudo isso é o papel de homem público, quer como Senador,
quer corno Ministro, de Maurício Corrêa. Quero registrara admiração e a solidariedade da Bancada do PMD B ao Ministro e ao pronunciamento de V. _Ex~.
O SR. NELSON WEDEKIN - Senador Mansueto de
Lavor, seu depoimento já seria elevado se partisse apenas
de V. Ex~, mas como se trata de manifestação em nome de
uma Bancada de expressão e peso, como é a do PMDB,
referenciam melhor ainda as palavras que acabamos de proferir.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Em meados do mês de novembro passado, retornando ..
a Aracaju, onde participei de viagem a convite do Ministro
Antonio Britto, do Ministério da Previdência Social, usei desta
tribuna para relatar ao Senado o que considerei importante
nessa minha ida a Sergipe.
Tendo acompanhado, nessa viagem, o Ministro e o Governador em exercício, José Carlos Teixeira. nas ína~gurações
e reuniões reali;ladas, testemunhei e registrei aquf, n-o St"'nado,
o compromisso do Ministro de colocar as finanças e os compromissos da Previdência em ordem e rigorosamente em dia,
fechando o exercício de 1992 dentro da normalidade possível
e desejável e pagando os benefíci_os devidos aos seus 13,5
milhões de aposentados e pensionistas.
Naquela ocasião, havia afirmado o Ministro, em sua passagem por Aracaju, o seguinte:
''Tudo que a Previdência deve, a Previdência está
pagando e vai pagar, mas, em compensação, vai cobrar
tudo dos que devem a ela."
Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Senadores, leio, com grande satisfação, no Jornal da Cidade, de Aracaju, edição de
1~·12·92, um artigo intitulado: "Previdêftci<! faz hoje m~ior
pagamento da sua história", anunciando, como aliás os meios
de comunicação já têm divulgado, o desembolso, pela entida-de_. de Cr$23.6 trilhões, correspondentes a US$2.2 bilhões,
destiandos aos be1_1efícios previdenciários do mês de novembro, mais o 13o:> salário e a primeira parcela dos atrasados
dos "polémicos" e famosos 147%.
E, nesse artigo, ainda, reiterou o Ministro António_Britto:
''Os aposentados e pensionistas braSileirOs n-ão
precisam recorrer a ningUém. Seus direitos e conquistas
serão respeitados pois a Previdência honrará seus compromissos.~'
"
.A Previdência Social cancelou 750 rriil aposentadorias,
sendo 500 mil irregulares e outras 250 mil de pessoas que
já morreram. Aproximadamente 200 mil pessoas reCeberão
proventos pela primeira vez, em virtude das novas aposentadorias conseguidas aos que há algum tempo aguardavam con-
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cessão. Serão pagos 9 milhões, 60 mil e 43 benefícios urbanos

e 4 milhões, 124 mil, 741 benefícios rurais.
Por outro lado, foi e::nviado ao Congresso Nacional um
projeto de lei fixando as bases para a renegotiaçao-âe-uma
dívida fantástica de 50 trilhões que os setores públicos e privados têm para com a Previdência e que poderá ser reescalonada
dentro de um critério que estimulará a iniciativa dos devedores
quitarem seus débitos.
Esse projeto proposto peJo Minist~rio foi baseado na
experiência e estratégia utilizada ~m relação aos Municípios,
dos quais 3.500, dos 4.500 muniCípios brasileiros, quitaram
suas dívidas, segllndo o Ministro "um fato inédito na história
do Brasil".
De um conjunto de 310 mil empresas em atraso, 60 mil
já renegociaram suas dívidas, pois. segundo a atual política
do Ministério e do Governo, relativamente aos débitos previ~
denciários, "anistia na Previdência é palavrão".
Do total de recursos libt::rados para o pagamento dos
aposentados e pensionistas, se-fgipc, que possui 125 mil aposentados, receberá, através dos órgãos específicos dO-Mhiistério, para pagamento aos seus beneficiáríos, a importância
de Cr$185.512.895.450,00, o que, além de ser um alívio para
um contingente expressivo da população que depende de seus
proventos para sobreviver condignamente, se con~titui em
substancial injeção de recursos finalmente concretizados que
produzirão efeitos bastante positivos na economia do Estado.
Sr. Presidente, registro com bastante satisfação este evento, porque acredito e defendo o princípio de que compromisso
público de autoridade é para ser cumprido e direito adquirido,
com base legal e moral, como no ca_so _dos aposentados que ·
trabalharam durante tantos anos, contribuindo para o progresso e desenvolvimento do País, é um bem inalienável, um
direito- irrevogável.
·
Acredito, Sr. Presidente, que o_ Pres_idente em exercício_
Itamar Franco, na diretflz recomendada ao Ministro Antônio
Britto, está absolutamen~e coerente com uma postura correta
do Governo. Este é mais um ponto positivo de seu Governo.
Não seria, sob nenhuma hipówse, justo, que o Poder Público,
a quem cabe gerir a administração governamental e garantir
o respeito aos direitos individuais e coletivos, se mantivesse
inadimplent~ com seus compromissos e resPonsabilidades para
com a população, deixando de pagar a 13,5 milhões de aposentados, por não tomar a iniciativa de procurar receber dos
que lhe devem mais de Cr$50 trilhões, entre os quais mais
de 300 mil emp-resas privadas e algumas empresas ou entic:lades
públicas.
O Brasil é um dos países do mundo em que se pratica
as mais elevadas taxas de alíquotas de impostos ou encargos
sociais, e a única forma possível de se reverter esta situação
é cobrandowse menos impostos e conseguindo que todos paguem em dia a parte que lhe cabe. Por outro lado, é preciso
também uma melhor e mais justo destribuição de carga tributária que, em vários casos e condições, pesa muito mais sobre
uns do que sobre outros, o estimula, em tempos de crise,
como a que ora atravessam.,os. ~ soncg~çã_o e irii~e iniciativas
de investimentos, ácarr"etando, muitas vezes, a paralisação
de unidades produtivas.
Faço este registro, Sr. Presidente, para aplaudir os resulw
tados que o Ministro Antônio Btitto Vem conseguirido e as
medidas anunciadas visando resguardar a credibilidade, o padrão esperado do desempcnhQ e a imagem da Previdência
Social em nosso País.
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Finalizando, Sr. Presidente, peço à transcrição, com o
meu pro-nunciamento do artigo a que IDe referi, publicàdo
no Jornal da Cidade, de Aracaju, edição de 1"' de dezembro
de 1992, intitulado: ''Previdência faz hoje maior pagamento
da sua história".

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Jornal da Cidade

Aracaju, terça-feira J':'-]2w92

Aposentados
PREVIDÊNCIA FAZ HOJE MAIOR
PAGAMENTO DA SUA HISTORIA
BR-ASÍLIA (AJB) - 0 Ministério da Previdência Social
faz hoje o maior pagamento de sua história. Serão Cr$ 23;6
trilbões (US$ 22, bilhões) destinados a pagar mais de 13 milhões de benefícios do mês de novembro, mais o 13"' salário,
a primeira parcela dos atrasados dos 147% e a diferença dos
147% para os beneficiários do Rio de Janeiro e São Paulo.
"Os aposentados e pensipnistas brasileiros não precisam mais
recorrer a ninguém", festejou Antônio Britto. "Seus direitos
e conquistas serão respeitados, pois a Previdência honrará
seus compromissos". emendou. Antônio Britto reconheceu
que o pagamento dos benefícios em dia ocorreu graças ao
esforço de arrecadação iniciado na gestão do Ministro Reinhold Stephanes ~ que teve continuidade em sua administração, com um esforço redobrado da fiscalização em todo
o País. Foram 115 mil empresas fiscalizadas. com uma arreca-_
dação de Cr$ 757 bilhões", louvou Britto. Cerca de 200 mil
novos aposentados receberão hoje pela primeira vez. Sem
esconder o contentamento, o Ministro revelou que a Previdência Social fechará 1992 com 750 mil aposentadorias canceladas, sendo 500 mil de pessoas que recebiam benefícios irregularmente - que o Ministro chamou de muito vivos - ,
e outras 250 mil de pessoas que já morreram.
Bem-humorado, Antônio Britto aconselhou os milhões
de aposentados que a partir de hoje terão seus benefícioS
depositados a não promoverem uma corrida aos bancos. "Haw
verá dinheiro para todos". assegurou. Serão pagos 9.060.043
benefícios urbanos e 4.124. 741 benefícios rl}rais. _So_mente para
saldar a primeira parcela dos 147%, que beneficiará fiais
de 3 milhões de aposentados, a Previdência Social liberará
Cr$ 1,3 trilhão. O Ministro revelou, também, que no mês
de novembro foram incorporadas 214.857 novas concessões
de benefícios, outros 4.572 foram reativados e se registr:lram
179.883 suspensões de aposentadorias.
Cobrança
O Ministro Antônio Britto enviou ontem ao Congresso
Nacional projeto de lei que estabelece as bases para a renegow
ciação da dívida de Cr$ 50 trilhões que os setores público
e privado tem com a Previdência. "Anistia aqui na Previdência
é palavrão", antecipou o Ministro ao anunciar que nenhuma
dívida será perdoada. As dívidas do setor público poderão
ser quitadas em até 240 parcelas para aqueles que procurarem
a Previdência em fevereiro de 1993. A partir daí, os parcelamentos diminuirão: 210 meses em março, 180 em abril, 150
ell} _maio, 120 em junho e 90 meses em julho.
___"Baseamos nosso projeto na experiência maravilhosa que
tivemos na renegociação das dívidas dos municípios, via blow
queio dos fundos de participação", revelou António Britto.
Nesta experiêncía, Britto mostrou que 3.500 dos 4.900 municípios brasileiros quitaram suas dívidas, um ato inédito na histó-
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ria do Brasil.. Nosso projeto estende a renegociação às empre-

sas pertencentes a Estados e .M_uni~ípios", disse. Os que tiverem suas dívidas renegociadas darão garantias--pará que a
Previdência faça descontos na fonte. No caso dos_.Estados
e Municípios, via Fundo de Participação, nas estataiS, a g·ãrantia será dada pelo Tesouro Nacional.
As empresas privadas _também terão vantagens para nego-

ciar suas dívidas previdenciárias. A empresa que se apresentar
à Previdência Social em fevereiro de 93 terá sua díyida parcelada em 96 meses. Em março, 90 meses, em abril, 84, em
maio, 78, em junho, 72 e em julho, 66 meses. "'Uma regra
importante que nós estabelecemos é a seguinte: se uma empresa renegociar e não pagar em dia,_ terá que se qUitar pela
regra atual, com parcelamento em 60 meses", apontou. _
Antônio Britto afirmou que já inaritCV~e contatos com
os líderes do Go_verno na.CâmarÇt dos Deputados e Senado,
Roberto Freire (PPS-PE) e Pedro Simon (PMDB-RS), respectivamente, para que ele, Brifto, possaexplicaro pmjetO, ponto
a ponto. O Minístrofez. um apelo para que o CongreSso aprove
seu projeto até o final da atuallegislatura. "Não haverá qualquer necessidade de se aumentar a a,líquota da PreVidencia

Alagoas
Amazonas
Bahia
Ceará
Mato G. Sul
Esp. Santo
Goiás

Maranhão
Mato Grosso
Minas Gerais
Parli
Paraíba
Paranli
Pernambuco.

Piauí
R. de Janeiro
R. G. Norte
R. G. Sul
Santa catarina
Slio Paulo
Sergipe
Distrito Federal
Acre
RbodOoia

Total Geral

Quantidade
233504
105324
871.418
538-121
l(Jl_6Z7

220555
306.640
322.734
87501
1.42:7_234
253.609
32:7_033
662.057
669_631
255.869
1.732.123
241.631
1.068_950
428.364
3.019_424
125.336
107_021
29_405
43.673
13.184.784
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se_ cobrarmos as dívidas que temos a receber", ponderou.
Das 310 mil empresas em atraso com a Previdência, apenas
60 mil renegociaram suas dívidas até agora.
Quanto aos hóspitais inadimplentes, o Ministro da Previdência Social mostrou que todos poderão ser beneficiados
pelo projeto, podendo parcelar suas dívidas dando, porém,
autorização para que a Previdência Social desconte dos hospitais, sempre que receberem pagamentos do Inamps, os débitos
que lhe cabem. Antônio Britto disse ainda que a Previdência
renunciará a cobrança das dívidas contraídas até 1984 que
não ultrapassem Cr$ 300 mil. "Nós estamos renunciando a·
essas causas, pois saírá sairá muito rriaíS caro j:lãi"á a""Previdência", apontou. "Renúncia não é anistia", ensinou.
Britto mostrou, por fim, que propós ao Presidente Itamar
Franco modüicações na composição do Conselho Nacional
de Seguridade Social a fim de permitir a participação de-aposentadOs, pensionistas e, tambélri, àe trabalhadoreS-- rurais.
"Desta forma corrigiremos 1,1.ma injustiça", afirmou. "Ampliaremos o controle social da seguridade com representaçõeS
diretamente intereSsadas no seu futuro e no seu equilíbriO".

Tabela de Pagamentos

Estados

"Sext~cfeira

Valor Cr$
307 385.088-680,00
150_919_67L190,00
1312376_428-580,00
738.837_169.820,00
156_024_190580_00 ..
374.768.645.2:70,00
401353_279_930,00
4()5_621.978_250,00
10832.'t460.330,00
2371307.445-030,00
368-692.532.900,00
414.454_697340,00
1.053_733389_850,00
985-003.699500,00
308.04&661-650,00
3.826506.657-<190,00
323.652.868320,00
2.047-454.438.830,00
773-713_815.120,00
6.753554_705.31 0,00
185512.895.450,00
182.095.683.970,00
34.957.161.590,00
52.780.369-870,00
23.637.078.924.430,00
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O Sr. Francisco Rollemberg - Sr. Presidente, peço a
palavra para urna breve comunicação.

si:. Presidente, Srs. Seriã.dores, era -esta a breve comu~i
cação-que gostaria de fazer nesta tarde.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre _Senador Francisco Rollemberg.

O Sr. Marco Maciel- Permite-!lle V.Ex• um aparte?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Ouço o aparte
de V .Ex•. nobre Senador Marco Maciel.

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL-SE. Para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador.) - _&+_Presidente, Srs. Senadores, cumprindo o que determina o Regimento, vou ser muito breve, brevfssimo até. Dai_por que
não farei, como sempre faço, algumas considerações preliminares às minhas comuniCações.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senado da República
não pode deiXar de associar-se às manifestações pelo lamentá\'el passamento de Paulo Rónai, um dos maiores vultos da
intelectualidade de nosso País.
Embora nascido no então Império Austro-Húngaro,
abrasileirou-se ao aqui chegar, sem perder o rigor quase científic_o que emprestava a seu trabalho literário, mormente no
que respeita as suas impecáveis traduções, salientando-se dentre elas as dos clássicos franceses.
Sua vinda, a convite do Itamaraty, deveu-se à antologia
"Mensagem do Brasil", em húngaro, por ele organizada em
1939, na qual reuniu o que havia de mais representativo da
poesia brasileira.
·
A cultura humanista de Pau~o Rónai o impedia de conviver com o nazismo, que havia se apoCferado de sua terra
natal, cerceando a liberdade de expressão e limitando a atividade artística aos interesses dó EStado.
Ao naturalizar-se brasileiro, em 1945, dedic_ou-se ã produção de artigos jornalísticos
traduÇão, tanto de obras estrangeiras para o Português,_quanto de textos de autores nacionais
para diversas línguas, ampliando os limites de nossa literatura
para o resto do mundo. _ _ _ __
O domínio de nove idíomas- HúngarO, Francês, Russo,
Inglês, Português, Alemão, Italiano, Latim e Grego- facilitou esmerar-se em suas traduções, nas quais estava a marca
indelével da fidedignidade aos originais.
Aprendeu o Portrigues-sem aUxílio de PrOfessor, nias através da gramática e do dicionário, graças ao conhecimento
profundo do Latim e das neo-latinas.
No Brasil, manteve profunda amizade com oS nomes lnais
representativos de nosso universo cultural, destacando-se Aurélio Buarque, Guimarães Rosa, Drummond, CeCilia Meireles, entre outros. Desse..convívio, consolidou-se sua intimídade
com a língua portuguesa,- espeCialmente a falada no Brasil,
e com os· costumes de noSSa- gente.
_
Sua vida literária foi profícua, destacando-se como colaborador no ''Dicionário do Aurélio'' e como autor de "Como
Aprendi o Português e Outras A ve~turas", "Escola d~_Tradu
tores", "Mar de histórias'' e o ''Dicionário Universal de Citações".
Foi o primeiro 13tiiio-americano a receber o Prêmio Trienal Nath Horst, da Federação Internacional de Tradutores,
o Nobel da tradução.
Juntamente com Otto Maria Carpeaux e Anato! Rosenfeld, constituiu a tríade de estrangeirOs aqui radicados, responsável pelo enaltecimento externo da nossa cultura literária,
essa mesma cultura respo-nsável por sua opção de cidadania.
Ao reverenciar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a memória de Paulo Rónai, estou também rendendo minhas homenagens à inteligência brasileiril qu.eteve nele um dos seus expoentes mais singulares.

ea

O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Francisco Rollemberg, quero apenas expressar meus cumprimentos pela oportunidade que o discurso de V.Ex' produz nesta tarde. V.Ex~
fala não apenas em seu nome pessoal, mas em nome de toda
a Bancada do PFL e creio por que_ não dizer - que
em .110me de toda a Casa que durante muito te~po reverenciou, agora com mais motivos ainda, o Ootável trabalho, a
contribuição que Paulo Rónai deu à cultura brasileira; não
somente no terreno da poesia, mas também no da tradução
e, inclusive, no plano do que chamaria preservação das raízes
de nossa língua, preocupando-se muito com publicações de
livros sobre o Latim. Há, inclusive, uma contribuição muito
boa,_ intitulada "Não Esqueça o seu Latim", obra que garante
um pouc9_ a perenidade dos brocardes, dos adágios latinos,
e, de alguma forma, deu uma contribuição muito boa ao enriquecimento da Língua Portuguesa também, através de trabalhos importantes, como o que V.Ex~ acabou de destacar. Daí
por que quero dizer que essa homenagem que V.Ex~ presta
a Paulo Rónai, desaparecido recentemente, é uma homenagem que o Senado não poderia deixar de prestar, que seiia
até estranhável se o Senado-.silenciasse neste momento, e
por isso cumprimento-o pelo discurso. Saiba que V.Ex~ está
traduzindo o sentimento não apenas da nossa Bancada, mas
também, tenho certeza - posso assim dizer - de todo o
Senado Federal.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -V .Ex', Senador
Marso Maciel, com seu aparte, veio" rhostrar que eu tinha
razao, quando ocupei a tribuna, nesta tarde, para homenagear
Paulo Rónai. HomenageeLesSaJigura excepcional de pensador, de intelectual, mas. em o homen3.geando, homenagear
toda a inteligência brasileira na pessoa do falecido Paulo Rónai.
__ Era o que tinha a dízer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Sena=~or Mansueto de Lavor.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB-PE. Pronuncia
o segUinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, lemos constantemente nos órgãos de imprensa, e ouvimos também junto ao povo, a pergunta: afinal,
o _que_ está fazendo o Governo Itamar Franco? Não estaria
ele engessado por um imobilismo decõiú:nte da provisoriedad_e7 Quais são as suas propostas? Quais são as suas razões?
O seu discurso social é muito bórn, mas isto está correspondendo à prática do Governo?
Todas essas perguntas acabam de ser respondidas no importante pronunciamento do eminente Senador Lourival Baptista. Eu até agradeceria a S. EX' pelo apoio e pela referência
a um companheiro meu na Bancada do PMDB, Deputado
Antônio Britto, hoje Ministro da Previdência Social, se o
Senador não tivesse feito aqui rifais-do que um dever de justiça,
de reconhecer a verdade.
Nem sempre se faz isso. Normalmente, são lembradas
e destacadas as lacunas do Governo, as falhas do Governo,
as gafes do Governo, a cabeleira do Governo, mas não se
lembra a atuação que num curto espaço de tempo já é desta-
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q•Je. E o exemplo trazido aqui pelo Senador Lourival Baptista
é suficiente, porque a Previdência era um desafio para qualquer homem público _neste País, e, cm pouco tempo, o Go-

dência. O Ministro tem toda a razão: o beneficiário da Previdência, o pensióriistia, o aposentado é um ser humano~_ não
pode ser tratado como animal.

verno Itamar_ Franco .e o Ministro António_Britto fizeram

Qual é a causa disso_? O Ministro descobriu a causa, foi
à reunião, fez acordo com a Febraban, com os bancos particulares: "Paguem no dia certo e paguem rapidamente" .. E isso
está ocorrendo. Essa eficiência, essa rapidez no cumpnmento
das obrigações previdenciárias prossegue através da informatização, que é uma das metas do Ministro Antônio Britto.

da Previdência um órgão ágil, eficaz e voltado para os seus
reais objetivos.
-A imprensa destaca, e esse artigo que o Senador Lourival
Baptista pediu para registrar nos Anais do Senado da República retrata fielmente a realidade da Previdência de hoje.
É importante, portanto, que o PaíS todo saiba que, neste

Natal, 3,2 milhões de homens e mulheres, que passaram a
vida trabalhando, contribuindo com a_ Previdência por 30,
35 anos e até mâis- do que isso - porque muitos passaram
do tempo de se aposentar e não o fizeram, com medo da
aposentadoria, com medo das agruras da situação de aposentado -vão passar um Natal mais feliz: receberam o salário
correspondente ao 13" mês. receberam os atrasados que estavam sendo denegados pela Administração anterior, referentes
ao reajuste de 147%. Isso é um ponto positívo, além de outros.
Prec"is3.ria exemplo mais típico -do que o da Previdência
para demonstrar que o Governo não está mergulhado na estagnação? Não! :é importante, portanto, que se destaque, como
fez aqui o Senador Lourival Baptista, a eficiência e a determinação do Governo Itamar__Franco c do Ministro Antônio Britto, no que se refere à recuperação da imagem e .do papel
da Previdência Social no seio da sociedade brasileira. E o
Ministro Antônio Britto declara que não está fazendo nenhum
milagre, que não teve nenhuma fórmula mágica para isso.
A sua fórmula é muitO simples: cobrar e pagar o que é devido.
Cobrar o que é devido, isto é, os sonegadores da Previdência
não devem ter mais chances, oportllnidades, como sempre ·
tiveram. Quando se fala cm sonegador, não se deve _ap_enas
pensar em _empresas particulares, cm empresas privadas ou
em instituições_privadas. Tem que se lembrar também das
pessoas jurídicas de direito público: Estados, municípios, fundações públicas. E aí o MiniStro diz: -"Pagam todos: pagam
as empresas e_ pagam as prefeituras".
Foram fechados acordos com nada menos de 3 mil e
400 prefeituras, cujas contribuições previdenciárüi.s estavam
atrasadas._ Isso é fundamental. Então, para que a Previdência
funcione bem é preciso que todos. paguem. E começou a ocorrer isso agora na gestão do Ministro Antônio Britto~ p'órtanto.
no Governo Itamar Franco. Além do mais, é preciso cobrar
o que é devido, só o que é devido._ Logo, os pagamentos
de benefícios indevidos, não legítimos, não legais, tJ~ham
que ser cortados. Era preciso assumir esse ónus político. E
o Ministro António Britto e o Governo Itamar Eranc_o__a_s_sumiram esse ônus. Foram cortados mais de 200 mil benefícios
pagos indevidamente, representando uma soma enorme de
recursos que eram drenados dos cofres da Previdência para
as mãos de quem não tinha direito de receber benefício nenhum. Isso é fundamental que se destaque.
Além do mais, foi preciso dar agilidade aos processos:
Isso também é fundamenta]. Hoje existem 200 mil pedidos
de aposentadoria__tramitàhdo na Previdência. Parece um número elevado, mas não é. Basta verificar que, há menos_ de
oito meses, eram dois milhões de processos de aposentadoria
e de benefícios que corriam nas gavetas da Previdência sem
a devida solução. Esse número de doiS milhões de processos
baixou agora para duzentos mil processos. Ainda mais quando
o Ministro diz: --"'Não vai ter fíla"- aquelas intermínáveís
filas da Previdência, com pessoas desmaiando e até morrendo,
esperando horas, madrugadas, sol a pino, nas filas da Previ-

Para não me alongar e por tudo isso, creio que o Senador
Lourival Baptista teve toda a razão em pedir que fosse transcrito nos AmilS Oo s·enado esse artigo publicado no Seu Estado,
que, aliás, também é matéria que foi divulgada, se bem que
não com o deyJdo destaque, por outros órgãos da imp_rensa
nacional.
É reconfortante para nós saber que em tão pouco tempo
um segmento tão importante, uma funça~ tão imJ)O!t~'!te do
Estado. qual seja a de prover a ?!"evidência a milhões de
brasileiros, reformula-se, renova-se, torna-se eficiente pela
determinação do Governo e pela clarividência do seu Ministro
da Prevídência Social.
Claro que não é só a Previdência que está nessa luta
de recobrar o tempo perdido; o mesmo ocorre na área do
Planejamento, na área da Economia; na área da Ação Social;
na área do Ministério da Integração Regional, com o nosso
eminente colega, o Senador Alexandre Costa; na área. do
Ministério da Justiça, que resolveu Um conflito que poderia
se transformar, em pouco tempo, em tragédia no Estado do
Maranhão- o conflito entre índios e posseiros. O Ministério
da Justiça está também fazendo um-trabalho adequado para
ajustar os órgãos da Polícia Federal contra a violênci~. contra
o narcotráfico, procurando, assim, fazer valer a lei neste País
inteiro.
--Não quero ser injusto com nenhurrl-dos demais Ministros,- ·
mas quando o Senador Lourival Baptista escolhe a Previdência
Social para demonstrar que o GoVerno nãO eStá engesSado,
_que o Governo Itamar Franco nãl? é um govern'? imóvel,
que é a imagem que se procura transmitir, S. Ex~ tem toda
a razão. E trata-se de _um governo que ainda está em exercício,
um governo que, segundo c<:msta, ~nda tem na parede o
retrato de outro Presidente. Isso significa que -realmente poderia até haver crítica, se realmente o Governo apresentasse
projetas duradouros e definitivos___ DirTãm:- Não está respeit_anOo_ a decisão do Senado; não está esperando a decisão
final do processo de impeachment.
Mesmo assim, com esse caráter provisório, não podemos
tachar, em sã consciência e de_ acordo com a justiça e o·s
fa~os, o Governo Itamar Franco como Ufl1 governo que não
reSPonde a anseios sociais importantes e que está ~nvolto
no imobilismo. Não, não é por aí. Creio que o destaque dado
pelQ Senador Lourival Baptista é da maior justiça. D.evemos,
portanto, destacar que o Governo Itamar Franco ·n-ão está
para.Jo. Há setores da maior ImpOrtância para a vida do País
que estão avançando, progredindo, demonstrando eficiência
e procurando atender aos reclamos de milhões de brasileiros.
Impossível seria que todos os problemas, entre eles o pro~!e_~a
econômico-financeiro, sobretudo a inflação, já estívessem resolvidos.
ESperamos que o piojeto de governo. o seu Pfailo ecOnómico-financeiro, o ajuste fiscar e ó enfrOSarllento com o Congresso levem àquilo que é o anseio de todos nós e da sociedade:
o pacto de governabílidade para vencer a crise.
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Mas, até agora, o exemplo da Previdência é típico. O
Governo Itama,r Franco demonstra que é possível resolver
problemas crómcos e problemas emergenciais. O caso da Previdência dá-nos a esperança de que outros setores haverão
de ser também agilizados para o bem do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem.)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Beni Veras.
. O SR. BENI YERAS (PSDB- CE. Pronuncia o seguinte
dtscurso. Sem revtsão do orador._)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, nos últimos dias, o Governo do Rio Grande do- S_ul
tem feito comentários a respeito da relação desse Estado com
os demais Estados da Federação, principalmente os do Nordeste.
Como membro
Comissão Mista do Congresso Nacio~
nal_ destinada a estudar as desigualdades regionais brasileiras,
estive em Porto Alegre, no último dia 27, juntamente com
os Srs. Senadores Nelson Wedekin e Garibaldi Alves Filho
e os Srs. Deputados Sérgio Machado, Pinheiro_ Landim Vi~
cente Fialho, Aroldo Ccdraz e Osvaldo CõClhõ. Lá. enco~tra~
mo~nos co~ os Deputados Raul Pont, Odacir Klein, Germano
Rigotto e Celso Bernardí, do Rio Grande do Sul. Anterior~
mente, a Comissão já havia se de"sloc~do para Belém, Farta~
Ieza, Manaus, Cuiabá e Palmas, no Estado de Tocantins.
Essas audiências públicas têm em vista ouvir as forças
vivas das diversas Regiões do nosso País, conhecer seus problemas i~ loco, de maneira que suas conclusões sejam basea-das,
o mais que se possa, numa realidade bem conhecida.
Também se busca dar aos_ Parlamentares que compõem
a Comissão a oportunidade de conviver com a realidade das
diversas Regiões, para que possam fazer o melhor julgamerito
sobre as opções que o Congresso deve escolher para atenuar
distorções constatadas.
Na realização desse trabalho, tivemos cada vez mais _robustecida nossa convicção da sua -importância. Formamos,
hoje, um mosaico de regiões profundamente desiguais, em
que são obrigadas a conviver populações com rendas percapita
que vão de 472 dólares, como é o caso do Estado do Piauí
a 4.000 dólares, em valores de 1988.
_,
A Região Nordeste, com ~a população de cerca de
28 milhões de habitantes, concentra um tal elenco de probl~
mas económicos e sociais que é perfeitamente natural e- com-.
preensfvel que os nordestino_~ se sintam brasileiros de segunda
classe. A afirmação do economista Edl!lar Bacha, de que
formamos uma estranha combinação de India e Bélgica, em
um país a que ele denomina Belíndía, é cabível.
A Região Norte também tem sérios problemas, mas, compondo-se de um amplo território ocupado por população rala,
não só tem seu~ problemas diminuídos, como apresenta importantes potencialidades que, bem aproveitadas, podem provocar as mudanças necessárias, de tal modo que possam desfrutar
de um bom padrão de vida. A utilizacão mais intensiva d-a
ciência e da tecnologia pode vir a repreSentar o caminho para
a transformação do notável potencial que a floresta representa
em riquezas palpáveis para os amazónidas.
O Centro-Oeste representa muitO rnàis um3 solução do
que um problema. O notável potencial agrícola que a Região
possui pode ser desenvolvido facilmente, mediante o esforço
que está ao nosso alcance realizar. Em primeiro lugar, impõese a construção de algumas ferrovias ou rodovias básicas
utilizando, em alguns casos, a iniCT3tiVa pa-rticular-disponíVel:
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co~forme vem se fazendo com a participação do Grupo Itamaratt, que está construindo urna ferrovia no Centro~Oeste.
Em segundo lugar, o desenvolvimento dos caminhos fluvia.is naturais de~s~ Região, ~orno a rota do_ Rio Uruguai e
o Sistema Tocantms-Araguata, verdadeira dádiva da natureza, pode representar, a curto prazo, a transformação de nosso
País e01 um dos maiores produtores de grãos do nosso Planeta.
Uma boa seleção de prioridades, que temos condição
de fazer, mesmo com as naturais dificuldades financeira!:! por
que passa o País, poderia levar o Centro-Oeste a dar uma
contribuição inestimável para a solução dos nossos problemas.
Pr?gramas bem estruturados de colonização poderiam contribUir para a redução da pressão populacional tanto do Nordeste
quanto do Sul, que apresenta a vantagem de dispor de agricultores com bons conhecimentos de técnicas agrícolas, capazes
de obter, naquela Região, grande salto em sua capacidade
de produção; como, aliás, ocorreu em Rondônia e está ocorrendo em Mato Grosso.
O que se vê, estudando de perto os nossos problemas
em .termos ~e. mac~o!regiões, é que eles não são insUperáveis.
Mats que dtflculdades, eles _representam soluções que não
foram consideradas no devido tempo. Faz anos -que o Brasil
não_ se auto-examina. Os estudos ensaiados pelo Dr. Eliezer
Batista e por outros, se levados na devida conta, podem encaminhar soluções que estão ao nosso alcance para problemas
que só são maiores porque ·as administraçõe~ que têm passado
por ·Brasfiia não tiveram tempo ou grandeza para asstiníir
sua responsabilidade para com o nosso futuro.
Os nordestinos, que ainda sofrem duramente com-o fenómeno cíclico das secas, passando fome. sede e frustrações,
têm sobradas razões para estarem revoltados com as adminis~
trações de nosso País, tal como eu sou, pelo descaso e indiferença·có~ que têm encarado o seu sofrimento~- Destaco que
essas admmistrações não são as únicas culpadas; mais do que
elas, são responsáveis nossas elites regionais, que realizam
suas vidas, quer se apropriando das sobras do poder que lhes
são dadas como ração por bom comportamento, quer pela
alienação com que dirigem os Estados nordestinos, em simbiose com o status quo local, desfrutando dos bens públicos como
se fossem privados. E, alimentando a sustentação de seus
grupos J:Oiít~cos •. dão estabilidade ao seu poder, por cima de
populaçoe_s mfehzes, marcadas por uma profunda resignação
e tolerância.
Foram essas elites que sustentaram a chamada Revolução
de 31 de março, e que mostraram sua face mais reá! através
da corriola de Fernando Collor, príncipe galante de uma lona a
estirpe do que há de pior no Nordeste. Collor jamais se toc~u
com a realidade norde~tina. A seca dos últimos anos, que
tem custado tanto sofnmento ao nosso povo, não recebeu
dele a menor ajuda, nem essa_ ajuda afrontosa de 100 bilhões
de inflacionados cruzeiros que o mineiro Itamar concedeu.
A questão principal colocada pelo Governo do Rio Grande do Sul é a desproporção de nossa representação parlamentar. Alega-se que a representação do Norte, Nordeste
e Centro-Oeste é superestimada, criando um domínio sobre
o centro de decisões do Parlamento que se refletiría num
sistema de utilização dos recursos federais de maneira espoliativa em relação aos interesses do Sul e do Sudeste. Procurando
documen~ar estas afirmaç~es, citam-se alguns casos que parecem confirmar estas premissas.
'f~mand?-se a Câmara dos Deputados como exemplo
para_ ~ma P?R!J1ação gloi;>al d~ 153 milhões de habitantes,
cada representante nessa Casa deveria resultar de 304 mil
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votos. Como o Norte tem cerca de 11 milhões de habitantes,
deveria ter 36 Deputados. Como tem 65, há, portanto. um
excesso de 29 Deputados. O Centro-Oeste, com uina população de 10,5 milhões de habitantes, de_veria ter 35 Deputados
e tem 41, com um excesso de 6 parlamentares. O Nordeste,
com uma população de 46 milhões de habitantes, tem e deveria
ter 151 representantes, sem qualquer excesso. O mesmo se
dá em relação ao Sul que, com 23 milhões de habitantes,
não teria o número de sua representação alterada por qualquer
dos critérios._ A tnãior- discrepância encontra-se no Estado
de São Paulo, que, respeitada a proporcionalidade, deveria
ter mais 45 representantes, passando dos atuais 60 para 105
parlamentares. O que resultaria, portanto, da aceitação do
pleito do Rio Grande do Sul não seria um aumento de sua
representação, sequer da representação da Região Sul.
Desta maneira, a alteração para menOs na Região Norte
e Centro-O_este seria acrescida em São Paulo. Não vejo como
deduzir-se desta situação, primeiro, Que Os atuais males do
Rio Grande do Sul possam ser atribuídos à Região Norte
e subsidi~riamente ao Ceritro-Oeste; segundo, que esses problemas seriam resolvidos com um aumento da representação
paulista. O Nordeste está sendo citado sem razão aparente,
pois não só ele está super-representado, como não tería sua
representação aumentada.
Não creio que seja um bem fiara a noss3Federaçiio um
Estado que conta com um poderio económico corno o de
São Paulo venha a dispor, sozinho, de mais de 20%-aOS- membros da Câmara.
A campanha que o Governador Alceu Coll3.res vem patrocinando, dando grande realce ao "domínio" que o Nordeste·
tem no Parlamento, parece-me, em princípio, equivOcida,
pois enganou-se na escolha do algoz.
No processo de desenvolvimento do nosso País, fatores
diversos têm concorrido_ para a geração dos profundos desequihôrios económicos e- sodais. O Norte, com 6,2% da população, gera 4,35% do PIB; o No~deste, com 27,6% da população, gera apenas 13,65%; o Su-deste, com 44,8% da população,
gera 58,18%; o Sul, com 14,5% da população, gera 17,68%;
·e o Centro-Oeste, com 6.9% da população, gera 6,24% do
PIB.
Quando se trata das disparidades sociais, a esperança ·
de vida do Nordeste é cerca de 12 anOs menor que no Sul;
sua taxa de alfabetização é 20% menor que a do Sul, concentrando aquela Região 52% dos analfabetos do País, embora
tenha apenas 27,65% da população. A mortalidade infantil
é de 121 crianças antes- de um ano de vida, contra 61,8%
no Sul, ou seja, a metade; -51,2% dos_ nordestinos estão na
faixa de pobreza absoluta, contra 20,6% da Região Sul. O
Índice de Desenvolvimento Humano, estabelecido pela ONU,
fixa para o Nordeste o índice de 0,575 e para o Sul 0,872.
Se considerarmos o conjunto saúde, habitação, educação,
participação económica, lazer c informação, veremos que o
índice para o Nordeste é de 0,522; para o Norte, 0,786; para
o Centro-Oeste, 0,762; -para o Sudeste, 0,856; e para·o Sul,
0,833. Tudo isso parece provar à sociedade que, em duas
regiões do País, o Sul e o Sudeste, os problemas económicos
e sociais são menores, os quais se concentram no Nordeste,
sendo esta a região-problema. Também o Norte e o CentroOeste têm ainda um bom caminho a percorrer para o atendimento das necessidades básicas de suas populações. Mas. o
que salta aos olhos é que as populações do Sul e do Sudeste
desfrutam hoje de uma condição de vida muito melhor.
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O Sr. Ney Maranhão- V. Ex" me permite um aparte,
nobre Senador Beni V eras?

O SR. BENI VERAS - Com prazer, ouço V. Ex··, nobre
Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Maranhão - V. Ex• traz a esta Casa um
assunto de suma importância para o equilíbrio económico
e social do nosso País. Os dados estatísticos que V. Ex~ está
mostrando são irretorquíveis. É a realidade. O Governador
do Rio Grande do Sul - com todo_o respeito que devo a
S. Ex~ - está prestando um grande desserviço à Nação. O
Br~sil tem que ser visto num todo, desde o Nordeste- onde
começou a nossa independência, nos Montes Guararapes,
quando expulsamos os holandeses- ao Rio Grande do Sul,
com suas lutas em suas fronteiras. Este País, que tem a mesma
língua do Oiapoque ao Chuí, não pode, de maneira alguma,
ser desmembrado. O brasileiro que pensa dessa maneira,
com o devido respeito, não está sendo correto. A maioria
do povo brasileiro não pode aceitar esse _tipo de coisas. Quero
parabenizar V. Ex" por esse protesto, mostrando, inclusive,
com números frios, os problemas da área social e económica
do Sul e do Norte, que se complementam. É preciso que
nós, da classe política dirigente, que as lideranças deste País
façam planos, estabeleçam linhas de conduta qüinqüenais,
que vigorem independentemente de quem esteja no governo.
Nobre Senador Beni Veras, estou falando de um país que
está se transformando, queira ou não queira - o mundo
verá - no país do Terceiro milênio: a China Contiriental,
que se uniu economicamente à pequenina Ilha de Taiwan,
cuja economia desponta em décimo lugar mundialmente falando. Precisamos. nobre Senador, direcíonar a economia e não
parar. Dou um exemplo a V. Ex~ das contradições que há
neste País. Uma ocorre em Brasília. Temos pouco dinheiro,
mas aqui, como em Recife e outras cidades planas, 80% da
população anda de ónibus, gastando gasolina ou óleo diesel.
Na China, em cidades como Xangai, Pequim ou Cantão, setenta por cento da população anda de bicicleta, faz exercício,
mesmo morando longe das fábricas. Por que não podemos
fazer o mesmo? Mas isto já faz parte da nossa formaçãO:nossas classes dirigentes querem gastar mais do_que ganham.
Queremos aparentar o que não somos. E isso não é o povo
que tem que fazer: somos nós que temos que administrar
essas coisas. Agora mesmo, Senador, estamos tratando de
um financiamento_em Formosa- tenho certeza de que vamos
conseguir- para o futuro Prefeito de Recife, Jarbas Vasconcelos, no sentido de montarmos uma ciclovia paril que o povo
de Recife se acostume a andar de bicicleta. E sabe quem
vai manter essas ciclovias, Senador? São as fábricas chinesas,
que têm interesse em vender essas bicicletas. É disso que
precisamos, Senador. O grande ministro de Getúlio Vargas,
José Américo, dizia - e V. Ex~ concorda comigo, porque
o seu Ceará sofre as consecjüênci3s da seca: "'Não precisamos
de nada; só de água para a irrigaÇão, para molhar as terras
calcinadas pelas secas do rio São Francisco, para os riachos
e açudes, para nos tornarmos a Califórnia da América do
Sul, abastecer o Brasil e exportar para o mundo". Precisamos
botar o pé no chão. Precisamos mudar a nossa Constituição,
Senador, qu_e foi feita dentro de um clima de muro de Berlim,
de' Leste Europeu, de capital sem risco; uma Constituição
úúTIOs 78iii-tigOs dtrdtos;-4ilcte- g-aàillüaS~
cteveres
e um de produtividade. Fico surpreso por ver como trabalham
os _chineses nessa fábrica de bjcicleta que vamos inaugurar
em 40 dias, em Pernambuco, no Município de Surubim. Temos
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que dar duro para dar o exemplo de ciuc este País é maravilhoso, com um povo maravilhoso. Não podemos fazer projetes
demagógicos e feitos com pressa. Temos_ que acabar com isso.

Penso que o Governador do Rio Grande do Sul - se me
permite - está querendo fazer demagogia, e não podemos
aceitar isso. Parabéns a V. EXI' pelo oportuno discurso que
faz. É pena que o plenário deste Senado não esteja cheio
de possíveis aparteantes num pronunciamento tão importante
como esse que faz. Muito obrigado.
O SR. BENI VERAS - Obrigado a V. Ex• pelo seu
aparte.
Dizer-se que o Nordeste tem sugado a Nação, a ponto
de prejudicar o desenvolvimento das demais regiões, não passa

de uma falácia, além de urna crueldade. Essa região tem recebido recursos orçamentários da ordem de 13%, embora conte
com 27,6% da população. O tão notório FINOR, ao longo
de 22 anos de aplicação, não representou mais do que R
bilhões de dólares, ou seja, menos que Angra, ou Itaipu,
ou inúmeros outros programas desenvolvidos no Centro-SuL
Houve vários programas no Centro-Sul e só um noNordeste
- o FINO R, que é tão malsinado e tão citado como índice
de exploração que o Nordeste realiza sobre o País.
Não resta dúvida de que a aplicação orçamentária é caótica. Há uma grande falta de critérios, e não são raros Os -ca-Sos
de evidentes absurdos, com a concentraçãõ -ae recursos em
pequenas cidades, o que gera exemplos notáveis de mal encaminhamento. Mas a importância desses casos é mais folclórica
do que económica. Cana:p1-õu Pilão Arcado, por mais que
recebam, não têm massa crítica para prejudicar os valores
a nível estadual e, menos ainda, a nível regional.
Na sua farta documentação, o Governo do Rio Grande
do Sul cita inúmeros casos em que sáo privilegiados outros
Estados como Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio
de Janeiro e Outros na luta pelos recursos orçamentários. Caberia, no caso, ao Governo do Rio Grande do Sul arregimentar
a sua numerosa Bancada e, junto com os demais Estados
da Federação, buscar o estabelecimento de critérios_objetivos
para a elaboração orçamentârià qüe são Sabidamente inadequados para o atendimento dos problemas que nosso País
enfrenta. Não é o Nordeste que cria esses problemas; ele
é tão vítima desses desacertos quanto os demais Estados.
Reconheço que o Rio Grande do Sul tem Sobradas razões
para estar preocupado com a forma como o País está encaminhando o enfrentamento de seus problemas. Há uma carência
· evidente de investimentos federais. As estradas estão em estado caótico, os dispêndios em infra-estrutura estão adiados
não_ sabemos para quando, e a estrutura de saúde e educação
bancada pelo Governo Federal se encontra em processo de
sucateamento. O atraso na instalação de complexos energéticos, como Jacuí, no Rio Grande- do Siif, tão reclamado pelo
Governador, por exemplo, pode prejudicar seriamente o processo de retomada de nosso desenvolvimento. Xingó, que
está sendo construída no Nordeste, sofre um grande atraso
e, ao entrar em funcionamento- queira Deus que em 1995
- já vai encontrar essa região-em regime de racionamento.
Mas cabe lembrar que, dos 16.500 quilômetros de estradas
federais que se acham em pés-simo estado, nenhum deles se
encontra no Rio Grande, embora ali também haja estradas
__
mal conservadas, como -ocorre-em todo o País.
O Sr. Francisco Rollemberg - Permite - me V. Ex~
um aparte?
O SR. BENI VERAS- Ouço o aparte do nobre Senador
Francisco Rollembt.:rg.
- - -
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O Sr. Francisco Rollemberg -Eminente Senador Beni
Veras, na semana que passou, ocupei a tribuna desta Casa
para, pessoalmente, refutar acusações e manifestar o desagrado e a preocupação das Bancadas do Norte e Nordeste
do País ante a posição do Governador do Rio Grande do
Sul, que se volta contra o resto do País se dizendo lesado,
como se todos nós, homens das outras regiões brasileiras,
fôssemos culpados pela condição de relativa penúria do Estado
do Rio Grande do Sul. Ora, Sr. Senador, todos sabemos
que o Rio Gninâe do Sul é um Estado eminentemente voltado
para a agricultura e para a pecuária. E tem vivido momentos
difíceis devido à desertificação de áreas como a região do
Alegrete, Atravessa momentos difíceis, porque não consegue
mais ampliar a sua fronteira agrícola e porque os conflitos
de terra se sucedem a todo instante e a toda hora. Veja V.
Ex~ que o Rio Grande do Sul recebia migrantes de várias
regiões do País e, pela primeira vez, tornou -se um exportador de homens para as outras regiões~ O Nordeste já começa
a- sofrer essa _influência do Rio Grande do Sul. Se V. Ex~
tiver o cuidado de transitar por essa estrada que leva à região
de Barreiras, na rriargem de São Francisco, Rio Verde Grande,
Rio Verde Pequeno, V. Ex~ vai encontrar gaúchos que moram
nessas regiões, o_utrora_ desérticas, e que~ estão ocupando um
espaço com agricultura da melhor qualidade. O Estado_ de
Rondônia é um Estado gaúcho- é o Paquistão e Bangladesh;
é o mesmo Estado, só que não são Estados contínuos como
f~:>i aquele país que acabou_ se dividindo. O Rio Grande do
Sul padece de uma série de deficiências, acredito eu, mas
essas deficiências, Senador, o Sr. Governador jamais poderá
assacar contra nossa Região, contra o resto do País. V. Ex•
mesmo demonstrou, com levantamento estatístico da maior
validade; que o Rio Graf!de do Sul, ao querer modificar algumas coisas, inclusive a proporcio!lalidade no Congresso Nacional, estaria servindo mais ao Estado de São Paulo do que
a ele próprio e continuaria na mesma situação. Eu -soube
- foram os gaúch_os que o disser:am -- que o Governador
Alceu Collares, meu colega da Câmara dos Deputados, meu
amigo, está vivendo momentos cruciais do seu governo. Cgmo
eu disse no meu pronunciamento anterior, S. Ex~ anda à-procura de uma idéia, de uma força capaz de congregar o gaúcho
em torno da sua liderança. Como não tem encontrado argumentos fortes, convincentes, práticos, objetivõs, tein partido,
então, para essa pesquisa em torno de uma ideologia que
poderá chegar ao que ele próprio já disse, ou seja, a uma
secessão do Bras~l.J e isto_ por desespero pelo abandono da
SUa região. Ora, nobre Senador Beni V eras, o problema não
é exatamente esse. O Brasil vale o que representa; vale quanto
pesa. O Estado do Rio Grande do Sul tem um peso específico
muito grande dentro da Federação. É um Estado composto
de homens e mulheres competentes, trabalhares honrados,
que muito têm engrandecido este País. São pessoas que decidiram ser brasileiras, através da sua própria história, da sua
lut~L É preciso que o nosso Governador Alceu Collares volte
os olhos um pouco para o passado e não traga a desídia,
não traga a luta, não traga a indiferença com o restante do
Brasil, porque proveito nenhum disso terá o seu Estado. _o
Rio Grande do Sul precisa daquilo de que também o Norqeste
precisa, assim como todas as demais regiões- V. Ex\ como
Presidente da Comissão que está estudando os desequihbrios
inter-regionais, bem o sabe: um melhor entrosamento com
as outras regiões, a criação de pólos de desenvolvimento,
o reconhecimento das vocações naturais de cada região, para
que ela se desenvolva com aquilo que ela é capaz de produzir:
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o Nordeste, talvez com o turismo e com a preocupação agrope~
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Alguns Estados brasileiros, como Santa Catarina e até
mesmo o Ceará, notaram que precisavam fazer um grande
sacrifício para colocar suas economias em ordem. _Fizeram
agricultura e a sua pecuária, entrando também para a tecnoplanos enérgicos de _contenção de despesas; ampliaram seu
logia de ponta- já tentou, através da Borregard, fazer urna
universo de arrecadação, combatendo fortemente a sonegação
indústria de papel, que criou problemas muito sérios Com
fiscal; reduziram o seu funcionalismo público e criaram formas
de remuneração compatíveis com suas economias-; colocaram
a poluição do rio Guaíba - levar a indústria para lá, levar
destilarias, fábricas e uma série de outras empresas que possam
suas dívidas com o Governo federal em ordem; e adquiriram,
assim, não só condições para investir em suas ec-onOmiãs,
substituir aquele rendimento que o campo, que a agricultura
e a pecuária gaúchas não está sendo _capazes de dar; e preparar
assim como força para tratar bem de suas reivindicações na
esfera federal.
a sua Bancada para que continue tão aguerrida como sempre
Esse é um caminho que pede, no curto prazo,-uma grande
foi, para pleitear e para conseguir aquilo de que o Rio Grande
do Sul precisa, dentro do contexto nacionaL Felicito V. Ex~
coragem para enfrentar as forças do atraso em termos locais.
por esse discurso e principalmente pela luta que vem desenvolEm princípiO, gera insatisfações e impopularidade e exige,
vendo, quando cria eSta Comissão e-, à frente dela, sai prepara seu enfrentamento, a grande convicção de que nós mesgando pelo Brasil afora a necessidade de um melhor entendimos é que temos que enfrentar os nossos problemas. Não
mento em nome da nacionalidade brasileira.
temos pretensão de dar receitas para a solução de problemas
que não conhecemos em toda a sua enorme complexidade,
O SR. BENI VERAS - Obrigado~ pelas suas palavras,
mas temos a certeza de que a maior parte dos problemas
Senador Francisco Rollemberg.
·
que- vive o Rio Grande deve-se ao enorme tributo que todos
Lembraria que, na semana passada, conversando aqui
estamos pagando pela desorganização do poder central, que
no Senado so_bre_ess_a situação do Rio Grande do Sul, tive
abandonou os Estados-membros à sua própria sorte.
a oportunidade de informar a V. Ex~ que lá iríamos - e
Temos que nos juntar no esfOrço de tornar o Estado
realmente fomos -para discutir ã. queStão corit- Os-gài:íi::hos
brasileiro viável, pois, tal como ele se encontra. representa
face a face. Tivemos_ a oportunidade de ver que o problema
uma grande carga para toda a Federação. Repugna-me iddéia,
não é o que está sendo pintado; é diferente. É- que o Rio
por ser descabida, de que a região mais pobre e mais carente
Grande não enfrentou no devido tempo os seus maiores proseja a responsável pelos males da regíão que desfruta do meblemas; permitiu qúe -uma economia primárüi~ baseada na
lhor padrão de vida em toda a Nação. Lembro-me da fábula
agricultura, durasse mais do que o necessário, não fosse promovida para outros bens de maior utilidade económica; permi- - de La Fontaine, em que o lobo culpava o cordeiro por estar
tiu o desenvolvimento de um minifúridio, fraciOnando a região. poluindo a água que bebia.
O Rio Grande está a montante da correnteza, com suas
mais fértil do Estado, e do latifúndio na região da fronteira,
cidades prósperas, como Caxias, Pelotas, Novo Hamburgo,
que expulsa a população que não recebeu _o tratamento adePorto Alegre, cidades que nos fornecem equipamentos, calçaquado dos órgãos governamentais do Estado para que pudesse
dos, vinhos, tecidos, osquaissão por nós modestamente-ajudaequilibrar aquela situação da propriedade_ da terra, tirando
dos, através do mercado nacional que- compomos, e dos quais
do Estado o que pode tirar como potencialidade - que é
elas se s~rve!ll para ~ispo_r ~-t:: ~conomias de escala.
enorme, sabe- se.
Mas, prosseguindo, diria que o mal maior para os nossos
Tal corno cordeiroS a jusante, esperamos ciue o Rio Granqueridos amigos do Rio Grande do Sul é que o nosso País
de nos ajude a que possamos ser consumidores de seus produsofre de um grande desencontro. Em meio a uma __flatureza
tos industriais, através da criação, em nossa região, de um
generosa, que deu o pampa ao Rio Grande, a terra roxa
processo de desenvolvimento económico, que, num primeiro
ao Paraná e São Paulo, o cerrado ao Centro-Oeste, a floresta
momento, parece um investimento a fundo perdido, mas que,
a longo prazo, nos permitirá; a tOdos, vivermos em uma nação
amazónica ao Norte, e que cometeu o deslize de concentrar
equilibrada e_solidária, em que possamos todos participar da
o semi - árido no Nordeste, um mal menor em face da
mesma mesa.
bondade do criador, entregou toda esta riqueza para ser gerida
por uma classe política que ainda não se advertiu de que
Hoje os senhores são comensais em um banquete em
que se permite reclamar do sal do churrasco ou_ do ponto
somente podemos desfrutar de uma nação próspera se formos
da carne; e nós, estigmatizados por uma geografia caprichosa
capazes de privilegiar o trabalho e a iniciativa de _nossa gente,
e mantidos à míngua por uma nação que nos nega o apoio
estabelecermos leis que sejam justas e eStejam ao alcance
devido para que, através do nosso esforço, possamos deixar
de todos, e perdermos a crença deformada de que podemos
de ser meros assistentes do banquete, aguardando um bico
dar benefícios sem tirarmos-de ninguém. Agora mesmo, estamos fazendo uma farra salarial no Serviço Público, a título
de pão que caia ou pedaço de carne rejeitado.
É de todo conveniente ao País que se estabeleça um
de isonomia e outros biombos, quando sabemos_ que o Estado
tipo de desenvolvimento que aproxime os níveiS de renda
se acha quebrado, e que essas despesas terão que ser cobertas
das diversas regiões_. Assim acontecendo, estaremos construin·por recursos que serão retirados das atividades produtivas.
O Rio Grande e sua gente são alvos da admiração e
do um mercado interno capaz de dar suporte ao crescimento
do bem - querer de todos os brasileiros. Sua população é
da economia dos Estados mais prósperos, que disporão de
mercado garantido para seus produtos industriais.
educada e laboriosa, e ainda agora está ajudando o CentroNaturalmente, não se podem fortalecer as regiões depriOeste a se tornar o grande celeiro do País. Essa população
que está deixando os pampas sofre de problemas fundiários
midas à custa do enfraquecimento da economia do Rio Grande
e de outros Estados razoavelmente desenvolvidos. Deve-se
que não foram bem enfrentados, tanto de latifúndios de baixa
produtividade, quanto de minifúndios. Talvez esses problemas
buscar o equilíbrio. É nesta busca que cooperaremos com
não tenham sido conhecidos no devido tempo c agora cobram
o Sul, para que ele possa evitar o tratamento desigual de
.que tem sido vítima, mantendo a sua capacidad_e de gerar
o seu tributo.
lo de mercado, mas a título de subsistência, voltando - se
para outras áreas; o Rio Grande do Sul, fortalecendo __a__sua

9944 Sexta-feira 4

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

riquezas. Um Sul forte é necessário para que sejamos Capazes
de diminuir a pobreza das demais regiões.
_
Entretanto, espero que o Rio Grande, depois de fazer
esse alarde tão grande em torno da suposta espoliação de
que é vítima por_ Q~Jt_e_Slos ~stados do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, ponha a mão na consciência, pense, raciocine
como brasileiro, buscando restabelecer neste País o equihbrio,
a justiça, o trabalho correto, capaz de nos dar um futuro
mais brilhante. A culpa pelos males do Rio Grande do Sul
não está no Nordeste, mas, sim, na necessidade cjue este País
tem de, rapidamente, reencontrar o seu caminho, que é o
desenvolvimento económico que pode propiciar a todos nós,
gaúchos, nordestinos, nortistas, a oportunidade de uma vida
melhor.
Muito obrigado. (Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. BenJ V eras, o Sr. Rachid
Saldanha Derzi; 3" Secretário, deixa a cadeira da presi~
dência, que é ocupada pelo Sr. Francisco Rollemberg.
Durante o discurso do Sr. Beni V eras, o Sr. Fran~
cisco Rollemberg, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, J<:> Secre~
tário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT -:- DF. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, longe de nós qualquer impertinência. Estamos
bem distantes do_ que se poderia rotular de desrespeito a uma
eventual hierarquia partidária:_ Mas o nosso objetivo - e
que tem sido manife"stadci aqUi, talvez _até graças aos ares
e ao apoio professoral de lideranças como é o nobre S~~ador
Marco Maciel - nos permite continuar naquele princípio
evangélico: "Batei e abrir~Se-Võs~ã; buscai e encontrareis".
Sr. Presidente, Srs. Senadores, realmente estamos preocupados com a democracia, estamos realmente preocupados
com a valorização--dos partidos políticos. Assusta-nos, como
vestibulandos neste Senado, passarmos pela Câmara:· dos De~
putados_e trazermos de lá informes de que há um movimento
para que a reforma política partidária contemple ate-os partidos que tenham 1%- dos votos nacionais.
Alegra-me muito - trata~se da Casa à qual e:_u_ gostaria
de me ver integrado - o Senado que vi ontem: um Senado
altivo, respeitado, com seus partidos políticos atuando, e sendo contemplado pela Nação, que tanto espera da classe política.
Tenho -declarado, através da imprensa, tenho feito pronunciamentos no Senado, conferências, em tornq do tema
que reputo de suma importância para todos_ que vivemos numa
sociedade política ou fora dela. Vou sintetizar a visão ética
dentro da qual estou tentando pautar a minha vida parla.
·
mentar;
Vejamos: a vida dos h{Jmens gira em torno dos fatos,
em busca de finalidades; algumas lícitas -=-=-chamo-as de valores, o bem -ou ilícitas, que são o outro ponto, denominado
desvalores, o mal. Todos os tipos de normas- constitucionais,
legais, de conduta, são, por definição, a síntese de fatos e
valores; na definição lapidar do insigne mestre Miguel Reale.
Os construtores de normas - nós, os legisladores quando perdemos de vista a definição referida a valores e
passamos a servir a desvalores, inici.lmos um p_rocesso de
crise, ao mesmo tempo em que estamos traindo a nós mesmos.
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Todas as crises do mundo. todas as crises _do Brasil crises econômicis, fina-nCeiras, políticas, monetárias, são os
resultados das normas fabricadas por legisladores, que, ao
invés de procurarem servir a valores, tais como bem comum,
a democracia, fazem normas: constituições, leis, decretos, estatutos partidários, para servirem aos interesses de alguns
banqueiros, empresários, elites dirigentes partidárias
- e não para servirem ao bem comum ou à democracia.
Se crises existein, todas elas são provenientes de normas
feridas na intimidade de sua essência, como nos tem ensinado
o mestre Miguel Reale em sua monumental obra de mais
de meio século. E isso prova que o mal vem conseguindo
vencer o bem.
Estamos diante de grandes reformas, de grandes decisões
exigidas pelo povo e pela imensa máioiii dos Congressistas.
As refOrmas pretendem extirpar os grandes vícios de nosso sistema político -partidário- eleitoral. Vários projetas
existem em ambas as Casas LegislativaS. Vamos assistir aptoxima~se a hora à batalha que vem sendo travada
entre os que querem a vitória dos grandes princípios democráticos - os valores - e aqueles que pretendem manter os
privilégios - os desvalores - apesar de todas as crises que
têm causado à Nação brasileira.
Todos estão gritando por reformas. Nenlmma crise, quer
econômica, quer política, quer firianceira~ Quer monetária~
será resolvida~- não eliminannos, com decisão política firme,
os privilégios, que são tipicamente oS-desvalores: E esses privilégios, quaisquer que sejam, ferem a natureza da norma.
Tomemos um exemplo: o modo de escolha dos candidatos
dos partidos a cargos eletivos. Quem é que não sabe que
Lula é o candidato do PT? Que Brizola é o candidato do
m:eu PDT? Que Álvaro Dias é o candidato do seu Partido?
Que Orestes Quércia é candidato do PMDB, se não for a
crise por que está passando? Para isto são presidentes dos
seus partidos: para tecerem a grande teia, para- corno diriam
mat-educados - manobrarem a escolha de si inesmos como
candidatos e juízes do processo. É uma verdade, uma anomalia, para não dizer até uma vergonha, que precisa ter um
fim, pois o povo espera que assim ocorra.
Amanhã a História rirRse-á disso, como hoje rimos das
eleições a bico de pena e das "depurações,. que se faziam,
antes de 1930, nos votos de candidatos a deputados. __ Como
os legisladores não quiseram modifiCai as normas que escandalizavam a Nação inteira, Getúlio Vargas fez a Revolução de
1930 em busca da ''verdade", implantando, por meio de norma
legal, a justiça eleitoral, o voto da mulher, valores que eliminaram, em grande parte, os desvalores, sempre difíceis de serem
erradicados.
Com o intuito de buscar uma reforma quase revolucionária - sem falsa modéstia, pois é fruto de um trabalho
de equipe apresentei a esta Casa uma ,emenda aditiva
ao projeto de reforma da Lei Orgânica dos Partidos Políticos
que tramita no Senado. Faço um parênteses para dizer que
a emenda faz parte do nosso pronunciamento; não a lerei
porque, na verdade, ela será debatida longamente.
De acordo com essa etnenda, os candidatos a cargos eleti~
vos - de vereador a Presidente da República - ao invés
de serem escolhidos por- ma-nobras praticadas pelas elites
dirigentes dos partidos, ou muitas vezes impostas por um ho~
memsó, o que, em se tratando das legendas de aluguel, demand:) custo_s elevadíssimos, seriam escolhidos no âmbito interno do partido, ou seja, colégios eleitorais, compostos por
todos os filiados, fariam no Município, no Estado, no País
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inteiro, eleições diretas e secretas, escolhendo os seus candi-

datos. A escolha seria realmente democrátiCa, viria ao encontro dos anseios de todos. Seria a consagração das chamadas
"prévias eleitorais". já experimentadas, com tanto êxito, por
dois partidos entre nós.
O Sr. Marco Maciel- Permite V. Ex•....aparte, nobre
Senador Pedro Teixeira?
O SR. PEDRO TEIXEIRA -Com prazer, ouço V. Ex',
nobre Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel- Como toda Casa, ouÇo o -discurso
de V._ Ex~ Trata-se de tema momentoso, posto que, como
lembrou há pouco V. Ex~, estamos discutindo, no SenadO,
a reforma da legislação partidária. Acredito que até o fim
deste mês - não sei se é otimismo de minha parte - deveremos ter concluído a votação do novo estatuto partidário e
remetido à Câmara dos Deputados, o que representará um
passo muito ímpOitante- -no sentido do aprimoramento das
instituições políticas do nosso País. Na minha opinião, fundaM
mental se faz que concluamos esse processo antes do plebisM
cito. Mais importante do que definirmos a forma ou sistema
de governo, é abastecermos o País de uma boa legislação
partidária e, por extensão, de uma boa legiSlação eleitoral.
V. Ex• está dando a sua contribuição ao anunciar o ofereciM
menta de uma emenda aditiva; pelo que percebi, ...
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que abre, moderno, e qUe, de alguma forma, também facilita
o fortalecimento daquilo que acho que é tão importante nos
nossos dias, o exercício da democracia participativa. Penso
que o exercício da democracia participativa em nada colide
com o exercício da democracia representativa. São dispositivos
que, a meu ver, se associam. E eu diria que o grande esforço,
ns da democracia representativa com a consolidação da democracia da participação. O progresso da ciência e tecnologia,
sobretudo da informática, graças à microeletrónica, está perM
mitindo fazer com que possamos, cada vez mais, usar os mecanismos da chamada d~mocracia direta. Então, por que não.
exercitarmos, cada vez mais, isso? Aliás, no próximo dia 21
de abril deveremos ter uma prova disso, com_ a realização
de um plebiscito, que é um instituto de democracia particiM
pativa, ou- como a chamam os publicistas- de democracia
semidireta; o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular e
outros tantos._ Por que, então, não chegarmos aos partidos
políticos? Por que não fazermos que as escolhas reflitam um
pouco essa prática de democracia participativa, na qual os
filiados todos se engajem, e sejam quase uma antecipação
do primeiro turno das eleiçóes? Aliás, os Estados Unidos
já fazem isso, com outro nome, de outra forma, com as chamaM
das eleições_ primárias. que, de alguma forma. representam
o exercício da democracia participativa, qU.ãndo os filiados
são chamados a se habilitar no fejt_o. através da sua_opinião,
do seu voto etc. Então, essa é uma idéia válida e vai encontrar
muita guarida nesta Casa, pelo menos é o sentimento que
recolho aqui no Senado e, certamente, é um sentimento que
ocorrerá na Câmara. E os candidatos impostos são candidatos
condenados previamente ao -insucesso, na minha opinião.

O SR. PEDRO TEIXEIRA- Sim, seria aditiva.
O Sr. Marco Maciel- ... ao projeto em discussão, que
tem como Relator-Geral o Senador José Fogaça. Felicito V.
Ex~ por isso. Quero dizer tambem que concordo integralmente·
com a observação que V. Ex~ faz no sentido da universalização
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Senador Marco Maciel
do sistema de prévias partidárias. O nosso Partido, o PFL,.
obrigado pelo aparte de V. Ex~
•
·foi talvez o primeiro, no País, que colocou nos seus estatutos,
friso, piOneiramente, o instituto das prévias. Inclusive, sou
Sr. Presidente, Srs. Senadores~ quando se tem a felicidade.
de se ter enriquecido um modesto pronunciamento com a
um dos fundadores do Partido, fui seu primeiro Presidente,
experiência de um homem democrata, como é o eminente
e aprovamos os estatutos já com eSsa cláusula. Não é uma
Senador Marco Maciel, o discurso pode ser até fechado e
cláusula cogente, imperativa, cOmpulsória. É uma cláusula,
ficar aguardando por uma oportunidade na época da justifinaturalmente, facultativa, mas que os partidos deviam adotar
cação, mesmo porque parece até que S. EJC' leu o discurso,
como forma de fazer com que as suas escolhas expressassem
de tão transparentes que são ós seüs argumentos. Na verdade,
uma certa democracia interna; comei salientou O nobre Orasão argumento~ aduzidos, são argumentos calcados e estribaM
dor, ou seja, c-omo forma de fazer com que os_ candidatos
do-s na experiência: As nossas palavras, às vezes, têm sido
escolhidos fossem realmente pessoas que merecessem a aproM
melhores que os nossos exemplos. As palavras têm sido melhoM
vação do partido. Tenho por hábito dizer que quando o candiM
dato não se impõe perante o partido, ele certamente não ;.; res, mas os testemunhos têm faltado.
conseguirá iinpor -·se pe-rante -o eleitorado. Se ele já não
Vejo que V. Ex~ trouxe aqui um apoio para que essa
emenda participativa, que é uma SíOtese da dialética entre
é capaz de vencer a barreira partidária, certamente não consefatos e valores, possa ser realmente apreciada, porque é preoguirá vencer as eleições. Se foi' alguém que o partido não
cupante essa inércia de ouvirmos falar que, ali, já se está
deseja, se já começa tendo dificuldades na sua própria Casa,
compondo para que duas ou três pessoas não queiram mudar
no seu próprio partido~ certamente será um candidato que
a regra do jogo. Então, esse enfraquecimento da participação
terá insuCesso eleitOral. Daí por que POSiCiOiló.:-ine a favor
das prévias. Acho que esse deveria ser um instituto -a Sei; política dos partidos vai acabar levando. de roldão ou de
arrastão, a sucessiVas crises.
quem sabe, universalizado e tornado obrigatório a todas as
É preciso que, devido à pressa, ao afogadilho do número
instituições partidárias. É lógico que, por ser uma qüestão
de projt::tos que temos aqui, maiS os projetas que estão tramide economia interna, a legislação não deve invadir esse territótando na outra Casa - alguém quer ser revisor - , mais
rio; mas o certo, até, é que os partidos assim procedessem
o Executivo, que tem duas comissões, para que não haja
habitualmente. E por isso quero dizer a V. Ex~ que· espero
um auto:.atropelo, uma antropofagia, Lideranças da experiênM
que a sua emenda, nesse aspecto - não a conheço toda,
cia de V. Ex~ aceitem de um novel Senador quase que um
dela estou tomando conhecimento agora, através d~ ~uas palaM
apelo para que os partidos políticos deste Brasil se engranM
vras - pelo menos, das prévias, seja acolhida, sobretudo
deçam, porque, com isso, a Nação também se engrandece.
se for um dispositivo facultativo, que abra a possibilidade
Muito obrigado pela paciência e pelos informes, que me
dos partidos de a assimilarem, de a realizarem de acordo
com os seus interesses e com as suas regras de economia enriqueceram. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
in_terna. Mas, de toda maneira, acho que é um--diSPositivo
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzj) - Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel, como Líder.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Como Líder, pro·
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presid,ente, Srs. Senadores 1 desejo, nesta tarde, fazer breves
comentários sobre um assunto que, a meu ver, está cada vez
mais pervadindo o espaço político brasileiro. Refiro-me à antecipação da revisão constitucionaL
Antes de emitir a ·minha opinião a: respeito do assunto,
gostaria de dizer, Sr. Presidente, que a minha manifestação
é de caráter pessoal, posto que sobre o assunto aindá não
conversei com a minha Bancada. Espero, muito breve, fazê-lo.
Temos feito reuniões, geralmente às terças-feiras, e é possível
que, na próxima -reunião, essa questão seja suscitada. Mas
não quero, já, de plano, deixar de antecipar minha posição
com relação ao assunto.
Em segundo lugar, Sr. Presidente, _gostaria também de
dizer que, por ocasiãO-dã votação da emenda constitucional
que antecipava o plebisCito, e·miti ponto dC- VISta contrário
a que tal ocorresse. E nesse sentido, nos dois turnos votei
contra a aprovação da antecipação do plebiscito, porque entendo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que o constituinte derivado, ou seja, os atuais congressistas, sofrem limit3.ção em
seu poder de reformar ou modificar a ConstitúiçãO:-- Enfim:,
não têm uma competência original, conseqüenterrlente, o ato
de emendar ou de revisar a ConstitUição ·sofre_ muitas limitações- substanciais, circunstanciais e temporais.
Um exemplo de uma limitação circunstancial t! _aquela
cláusula que diz que a ConstitUição não pode ser emendada
durante o estado de sítio.
Um exemplo de limitação temporal, a meu ver, são aquelas emendas tendentes a modifiçar aquilo que a Constituição
já deixou estabelecido ou aprazado, come et·a o caso da antecipação do plebiscito.
Então, por entender que se tratava de cláusula pétrea,
votei contra, Sr. Presidente, a antecipação do plebiscito. Fui,
como todos sabem, voto vencido e, inclusive, nos dois turnOs.
tive oportunidade de usar da tribuna para expender o meu
ponto de vista e deixar, conseqüentemerite, clara_a minha
posição. Mas a emenda passou. Passou e foi_ promulga-da.
Então, como dizia o provérbio latino dura lex sed lex, outra
caminho não se tem a não ser cumprir a lei. E, conseqüentemente, o plebiscito já se avizinha, uma vez que aprovada
a sua antecipação pela Emenda Constitucional que tomou
. . _
o número 2.
- ·Ora, já que vamos fazer a antecipação do plebiscito, Sr
Presidente, não vejo por que não devainos antecipar também
a revisão_constitucionaL Antes, no desenho anterior da Carta
de 88, se estabelecera que o plebiscito deveria realizar-se a
5 de setembro e,a revisão iniciar-se a 5-áe outubro; ou seja,
eram datas que se compatibilizavam. No plebiscito, ter-se-ia
praticamente um mês para apuração, para os resultaâos finais
e, imediatamente após, começaríamos a revisão.
Não tem sentido, contudo, Sr. Presidente, termos antecipado o plebiscito para 21 de abril e continuarmos a_ revisão
constitucional a ser iniciada a 5 de outubro. Vai haver um
hiato, um destempo muito significativo entre um outro,
fazendo com que, conseqüentemente, se perca um valioso
tempo.
-_ _
Daí por que venho aqui hoje, à tarde, para dizer a
V. Ex~ e à ·casa que a_ minha idéia -que levarei inclusive
à Bancada do meu Partido, p_ara depois traduzi-Ia de forma
mais veemente aqui no Plenário- é no sentido de que deva-
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mos antecipar também a revisão constitucional. Revisão cons~
titucional que, a meu ver, é algo que se impõe na realidade
brasileira de nossos dias.
Aliás, faço essa afirmação, Sr. Presidente,_escudado, inclusive, em depoimentos de muitos outros colegas._ Poderia
citar, entre outros, por exemplo, o recente artigo publiéado
no Jornal de Brasília pelo Líder do PMDB nesta Casa, o
Senador Humberto Lucena.
S. Ex~ chama a atenção em seu artigo que o mundo mudou
de 05 de outubro de 1988 aos nosso_s__íiias. Cito o Líder Humberto Lucena:
"Se nos detivermos sobre 0--que vem se passando
no mundo e no Brasil a partir de 05 de outubro de
1988, haveremos de concluir, sem mais delongas, que
muita coisa mudoü, e mudou radicalmente nessa terra
de Deus.
Diz mais adiante_o Senador Humberto Lucena:
"Não só a questão ideológica perdeu a sua importância após a extraordinária revolução inspirada na peresfroika e na glasnost, cujos ventos varreram o autori~
tarismo de todo o Leste Europeu, mas também forçoso_
é convir que a economia s_e intern"acíonaiízou, não sendo mais possível, portanto, a autarcização de economias realizadas pela China Continental, possibilitando
a realização de joint ventures entre o capital estatal
e o capital estrangeiro, através de uma participação
respectivamente de 55 e 45%.''
E ele se prolonga mais adiante em seu artigo em outras
considerações _sobre as mudanças que o mundo vive_u após
aquilo que Ralf D_ahrendorf chamou, com propriedade, de
'A Revolução Européia de 89', no magistral livro publicado
logo após a tão decantada queda do muro de Berlim.
Ora, se o mundo mudou, Sr. Presidente, a Carta feita
antes da Revolução de 89 foi uma Carta gue, de alguma forma,
precocemente envelheceu.. Ela necessita, conseqüentemente,
de revisão. Daí por que volto ao raciocínio anterior, ou
S~ja, J].áO devemos perder tempo para iniciar esS:ã. fevisão ..
- De mais a mais~ Sr. Presidente, se a Casa entendeu ser
Constitucional antecipar o plebiScito, acredito q-Ue- as mesmas
~~c!eª v~lerão também para se antecipar a revisãõ-CC)risiitucion~L Quando a antecipação do plebiscito fo~ ?Pr9vadª',
cheguei a pensar em ing~essar no- Supremo Tribunal Federal
com Uma ação direta de inconstitucionalidade. Não o fiz por
se tratar de uma decisão das duas Casas do Congresso Nacional
e que~ se tomasse ,essa atitude, poderia parecer que estaria
em conflito direto com a instituição a qual pertenço. Daí
por que não ajuizei nenhuma ação, repito, junto ao Supremo
Tribunal Fe.cleraL
Conseqüe_n5emente, acatamos todos nós - não tenho
COnhecim,ento de que nenhum(!. instituição ou entidade tenha
feito o contrário - a decisão das duas Casas do Congresso
Nacional. Por isso, a matéria- diremos -transitou em julgado~ o_ple]Jiscito será realizado. Já que o plebiscito foi antecipado, acho que devemos antecipar a revisão.
Para, ser <;oerente._ com_ esse raciocínio, devo dizer que
subscrevi - fui _co~_autor - emenda de autoria do Senador
José Eduardo, hoje Ministro da Indústria, do Comércio e
do TuriSJ;DO, que tem como objetivo antecipar a revisão con~ti
tucionaL A emenda tomou o n 9 9 nesta _casa_ e dá nova redação
ao arf. 3~ do Ato das Disposições ConstitucionaiS Transitórias.
_
No mesmo _sentido, houve emenda na Câmara dos Deputados, de iniciativa de p3 dos senhores membros daquela
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casa, subscrita em primeiro lugar pelo Deputado José Serra.
S. Ex~, na sua justificativa, produz argumentos muito próximos
daquilo que estou aqui aduzindo.
S. Ex~ deixa claro que, em que pese haver "quem sustente
que a antecipação viOlentaria o espírito dos constituintes de
1988, desrespeitaria, uma "cláusula pétrea'' da Carta Magna".
Esse argumento, diz o Deputado Serra, '•me parece inconvicente, pois não há no elenco das proibições- corifídãS- riO-§
49 do art. 60 da Constituição Federal nenhuma que impeça
a alteração ora proposta para antecipar a reviSão constitucional". E ele diz, concluindo: "0 próprio plebiscito já foi
antecipado".
Então, Sr. Presidente, não vejo por que não devamos,
insisto mais uma vez, deixar de antecipar o plebü;cito.
Agora, gostaria tam~ém de colocar uma questão que me.
parece extremamente adequada ao debate. do _tema. E que,
começando a revisão constítucional no próximo ano, corremo-s
o risco de chegarmos - como ~conteceu de alg~ma forma
na constifuínte- âe 1988 - a 1994, que será, conforme diz
a imprensa, um ano eleitoral, saison politique, como dizem
os france~es.
Ocorre-me, Sr. Presidente, oferecer -à Casa...:_ já.mitiutei
e vou apresentá-la, tão logo a emenda desça para discussão
em plenário - uma emenda à proposta do Senador José
Eduardo, estabelecendo um limite para que a revisão se conclua.
Tenho muito receio dC Que a revisão constitucioriãl perpasse o ano de 1993 e_ ingresse _em 1994. Aí haverá um grande
inconVeniente: tere_óiós ó debate eleitoral com a revisão cons_titucionãl.
__
_
..
- -·
Fico receosci, Sr. Presidente, de que as -qUestO-eS eleitorais
- que _são episódicas - avultem- e interfiram .no trabalho
do revisionista e que a COnstituição revidenda, __termine, de
alguma forma, padecendo de algumas falhas, visto que feita
por pressão eleitoral. -- _~
Um código constitucional deve ter a pretensãO ·de dllrar,-senão séculos, pelo menos décadas. Se fizermos u~a revis~o
constitucional num ano eleitoral, estaremos certamente, Sr.
Presidente, contemplando, no texto da Lei Fundamental, dispositivos que talvez ali sejam inoculados por motivos decorrentes do pleito que terá _um_a ca_racterística muito especial:
será pratiCamente uma eleição geral, uma vez que vamos ter
eleições de Presidente d~ _República até Deputado Estadual,
ou seja, PreSidente e Vicc-Pr_esidcnte da República, Governadores e Vice-Go~'etnãdoxes, dois terços_ do Senado, a totalidade da Câmara dos Deputados e a totalidade d_a_s_AsS~ritbléias
Legislativas. Só não serão eleições gerais porque, como se
sabe, excluídas estarão as eleições para Prefeito, Vice-Prefeito
e Vereadores. Isso é algo que só ocorrerá õOB'ráSil, a permanecer o atual calendário eleitoral, de vinte em Vinte anos,
e vai ocorrer justamente em 1994, com a coincidência, portanto, entre as eleições de Presidente da República com as eleições_d_o Congresso. Ora, então vai ser um ano de muita pressão
eleitoral.
Há um grande risco de fa~r um tra~alho pr~mido pelas
pressões eleitorais, -num momento de crise em que vive o
País, e, conseqüenfCriiente, que seja um trabalho marcado
pelo episódico, pelo conjuntural e, por que não dizer, por
extensão, pelo transitório, o- que, a rileu ver-;-não se coaduna,
não se compatibiliza com a boa técnica constitucional.
Assim, Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex~ e à Casa
que me insiro d~ntre aqueles que entendem ser necessário
antecipar a revisão constitucional. E o meu conceito de revi-
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são, Sr. Presidente - não ptetendo me alongar em considerações- é um conceito mais amplo do que o dado por alguns
aqUi, tanto na Câmara quanto no Senado. Entendo que o
conceito de revisão não significa apenas ·o relativo a muçi~r
a forma de Estado Ou a orgariização do Governo.
Na realidade, não devemos nos limitar a isSO~ Pelo contrário, o art. 3'?, do Ato das Disposições Constitucionais TranSitóriaS é um dispositivo autónomo e, Conseqüenteriiente, não
tem nenhuma vinculação com o art. 2" do referido Ato. E
a revisão constitucional deve abranger toda a Constítuição,
salvo, naturalmente, aqueleS aispositivos considerados imodificáveis, irreformáveis, por sererh cláusulas pétreas, que são
ãqueles listados no § 4P, do art. 60, da Carta Constitucional
em vigor. São aqueles dispositivos que dizem respeito aoS
direitos individuais, sqciais, os que dizem respeito à Federação, que desde a CohstituiÇâõ de 1891 são cláusulas irreformáveís. Mas são poucos dispositivos. Excluindo-se esses dispositivos qu·e são, na minha opinião, cláusulas pétreas, e disposições constitucionais que daí sejam decorrentes, a revisão
constitucional deve abranger um largo espectro e criar condições para que o País inicie uma nova fase.
É hora de analisar o modelO tributá~io briisileirõ: -Nã-6
acho pOssivel unia- rediscussão do modelo trib~.Jtátio _brasileiro
a não s~r no bojo de uma revisão constitucional, quando a
Ca~a estará reunida unicameralme-nte e deliber·ará por maioria
absoluta._ Não vejo como passar uma reforma tributária profunda, como o· País reclama, através de emendas constitucionais, cOmo se tenta agor·a nesse ajuste fiscal. O ajuste fiscal
pode ajudai e muito a fazer com que a União crie condições
pâra finá.né:iai:' as suas despesas básicas, sobretudo no campo
social, da Educação, Saúde e PreVidência, mas não vai resolver
a questãO 'fiscal brasileira. E mais~- riâO Vai re-solver a questão
fiscal vis-à-vis do seu relacionamento com a Federação. Somos
cada vez mais urna federação desigual e, conseqüentemente,
necessitamos de um tratamento que só através ·cte uma revisão
constituCiOiial poder-se-á construir. Sr. Pfesidente, o mesmo
se aplica a outros campos que, a meu ver, o País está a deman·
dar uma ampla reforma em sua Constituição.
Por exemplo, precisamos olhar a questão dos cartéis,
dos oligopólios, dos monopólios; precisamos olhar, Sr. Presidente, o patrimonialismo que está cada vez mais forte, precisamos olhar os interesses corporativos, precisamos olhar a extroversão da economia, pois ainda temos dispositivos xen6fobos
na Constituição. Recentemente, conversando com o Ministro
das Minas e Energia, lembrava a S. Ex•- que é um especialista
no assunto que, no bojo da Constituição de 1988, se
proíbe até pesquisas por empresas de capital estrangeiro. E
o que:·acon:teceu? Por conta desse dispositivo, caíram enormemente no País os investimentos no setor mineral, comprometendo a economia.
O Sr. Ney Maranhão --Senador Marco Macíel, V.EXl
rile permite um aparte?
O SR. MARCO MACIEL- Concedo o aparte a V. Ex'

O SR. Ney Maranhão-:- SenaQor Marco Maciel, V.Ex~,
nesta tarde, está dando u~a lição- com esse seu_ pronunciamento, com a experiência qüe tem em vários cargos qu·e ocupou neste País, como o de Governador de Pernambuco, começando como Deputado Estadual, Presidente da Câmara dos
Deputados. V. Ex; tem uma grande experiência política e
administrativa, e é por isso que todos nós o_ respeitamos
pela seriedade com que leva o seu mandato. Apesar de haver,
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às vezes, debates e idéias completamente diversas urnas das
outras, mas com o conhecimento que tem é um dos líderes

desse Congresso. Ouvi atentamente o seu pronunciamento
a respeito dos problemas dos partidos, do problema do plebiscito, da reforma da Constituição, e coincidentemente somos
presidencialistas. V. Ex• sabe que apresentei nesta Casa enlen~
da, baseada na Constituição americana- art. 22- ao projeto
que tratava de reeleição de presidente, governadores e prefeitos,- e obtive o apoio da maioria dos Senadores. Agora V.
Ex~ chama a atenção para que a classe política e as classes
dirigentes se conscientizem. Quàndo votamos a Constituição
de 1988, ainda existia o Muro de Berlim e não havia competitividade, pois era o capital sem risco. Hoje a situação é diferente, por isso temos que resolver esse problema o mais rápido
possível. Achei muito bom ter sido antecipada a revisão constitucional. Senador Marco Maciel, temos visto países socialistas,
como a China, que estão dando um exemplo ao mundo através
dos investimentos de capital estrangeiro: Estão abrindo a sua
economia, e nós ainda estamos engatinhando nesse sentido.
Na China continental, as micro, médias e pequenas empresas
são as alavancas do desenvolvimento de uma nação, pois oferecem maior número d~_ empregos. Também, a exemplo disso,
em países do Ocidente, como a Jtália, Espanha e os tigres
asiátiéos. Na China comunista, o lucro do _investidor estrangeiro é livre no _fim do ano para remeter para fora do país.
Nós 3iitda estamos engatinhando neste assunto. O problema
da tecnologia, Senador, que V. Ex~ muito bem analisa, fica
no país. Desde os anos, 60, como Deputado Estadual, eu já
defendia a vinda das ZPE para o Brasil, para aproveitar
a mão-de-obra do Nordeste, a exemplo do que já existe na
costa oriental dos Estados Unidos, no México e nos~ chamados
tigres asiáticos. Nós ainda não temos u~a ZP~_. S~nador.
Insisto muito nesse ponto porque uma boa parte dos nossos
políticos ainda crê no maniqueísmo de esquerda e de direita.
Mas é muito diferente do marüqueísmo da esquerda da China.
Lá, as ZPE foram criadas para aproveitar mão-de-obra barata.
As indústrias -n<,l.quele tempo rudjmentares ~e os operários
foram se aperfeiçó"andõ, até alcançarem a tecnologi~ ~os,a.qos
90. Agora, queremos implantar as ZPE no Brasil, -para aproveitar mão-de-obra barata. Mas de onde, Senador, se no Nordeste não dispomos de mão-de-obra especializada? Nisso
tudo_ V. Ex~ tem razão, inclusive quando, neste seu oportuno
pronunciamento, faz um alerta à classe política, à classe dirigente deste País, para que façamos rapidamente as transformações que se fizerem necessárias. Parabéns!
O SR. MARCO MACIEL- Nobre Senador Ney Maranhão, Líder do PRN nesta CaSa, o aparte de V. Ex~ agrega
uma série de contribuições extremamente densas a respeitá
do tema que aqui estou ferindo na tarde de hoje, que diz
respeitO à necessidade de revermos o nosso estatuto constitucional. Por oportuno, devo dizer que também suas palavras
guardam muita coerência. É V. Er' autor de !UII projeto
que regulamenta dispositivos da Constituição, visando criar
condições para os investimentos estrangeiros no Brasil.
Quem estuda a história económica- do País sabe que os
grandes surtos de desenvolvimento que tivemos, ou foram
conseqüência de indução do Estado - ãs vezes à custa de
inflação, emitindo moeda etc.-.; ouforain resultado de investimentos estrangeiros. De uma hora para outra, o Estado
brasileiro está exausto, qüase não consegue sequer financiar
as suas despesas com pessoal e, conseqüentemente, não tem
p~upança para investir eins-etores fundamentais da economia.
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Como atravessamos uma aguda crise fiscal - da qual
nós não nos livraremos a curto prazo-, não vejo outro caminho senão naturalmente apelar para os investimentos estrangeiros._Não que façamos uma abertura ampla, geral e irrestrita~ pelo contrário, creio que o investimento estrangeiro deve
estar sempre sob o controle da legislação brasileira, que t.
uma legislação muito clara. O que não podemos é criar posturas que inibam a vinda de investimentos estrangeiros para
o País.
Sr. Presidente, entendo que a revisão constitucional abre
espaço para que se rediscuta não o nosso modelo institucional,
porque o modelo constitucional que aí está é bom e tem dado
provas de vitalidade -episódios recentes da política brasileira
bem o demonstram. Penso que devemos fazer a revisão para
nos centrarmos na questão de como resolver a crise económica
e social em que vive o Pais. É necessário que aí modifiquemos
a Constituição, redefinamos o nível de inserção do Estado
na economia, alteremos algumas regras relativas aos _cartéis,
aos monopólios, aos oligopólios, criemos alguns obstáculos
a práticas patriincinialistas e corporativistas. Só assim o Estado
terá outra condição de enfrentar a questão social. para investir
inclusive no estratégico setor que é o do conhecimento; investir
sobretudo em educação, em ciéncia, tecnOlogia.
Sr. Presidente, a minha manifestação, a exemplo de outros Colegas, é no sentido de ql,!e devemos aproveitar este
último mês do ano para votarmos, aqui no Senado, a Proposta
de Emenda Constitucional n~ 9, cujo primeiro subscritor é
o atual Ministro José Eduardo e que tem a assinatura de
mUitos outros colegas. Tal procedimento vai permitir a antecipaÇão da revisão constitucional, compatibilizando, conseqüentemente, o início da revisão com o término da apuração do
plebiscito. Em assim o fazendo, estaremos criando condições
para que o País possa, mediante o esforço do Congresso Nacional, criar mecanismos ágeis que retomem o seu processo de
crescimento, livrando-se, a meu ver, da crise fiscal em que
vive._ Acredito que não nos livraremos da crise fiscal simplesmente com o ajuste atualmente em discussão, porque o ajuste
em discussão, tal a limitação que temos em aprovar emenda
constitucional, será sempre parcial, um ajuste que pode ajudar, mas não resolverá a questão. Só resol\le!emos esse prOblema, a meu ver, no bojo da revisão constitucional, mesmo
porque a questão não está apenas na crise fiscal brasileira;
está muho mais no desenho que se fez do papel do Estado
e na definição daquilo que deva ser prioridade da ação pública
e, de modo especial, do Governo Federal.
Encerro, portanto, Sr. Presidente, as minhas palavras,
fazendo expressar a minha inclinação no sentido da antecipação da revisão constitucional. O Sr. Raimundo Lira- Senador Marco Maciel, gostaria
de um aparte, antes de V.E~ encerrar o seu pronuncia_mento.
O Sl!:. MARCO MACIEL - Se V. Ex• for breve, pois
o nobre Presidente já me adverte para que conch.i3 as minhas
palãvras. Mas não posso deixar de ouvir V. EX", ilustre Colega
e Presidente da Comissão de Economia.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Senador Marco Maciel, o tempo de V . .?x•_ terminou há muito.
O Sr. Raimundo Lira- O Presidente é muito generoso
e vai-nos conceder mais um tempo. Sr. Presidente, Senador
Marco Maciel, Srs. Senadores, acho muitq oportuno o pronunciamento de V. Ex~. É mUito bom que, no bojo da discussão
do ajuste fiscal, possamos encontrar o caminho verdadeiro
para a retomada do crescimento econômico. As variáveis que
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já se esgotOu, e nãO desejo prejudicar o andamento dos traba.
.
'

compõem a necessidade dessa retomada são muito amplas,
não pOdem ser encaradas apenas como __um<:!, reform_~ ou um

lli~.

ajuste fiscal, senão estaremos perdendo mais uma oportu~
nidade de criar as condições reais para retomada do crescimento econômico. Ternos verificado, ao longo do ano de 1992,
a dificuldade que empresas tradicioilais que há anos_ e anos
particíjJam do mercado interno do País têm tido para colocar

os seus produtos no mercado. Isso porque o excesso de burocracia, de docuritentos, de procedimentos fiScais necessários
inviabilizam as grandes empresas. O resultado é que elas tendem a sair do mercado, ou, pelo menos, não há novos investimentos de porte de grandes capitais por conta desse excesso
de burocracia fiscal, sobretudo, e prolifera pelo País uma
quantidade enorme de pequenas e microempresas que não
particip3.rri da receita fiscal do País e, na sua grande maioii:ã,
também não recolhem os encargos sociais dos trabalhadores.
A pequena, a microempresa é interessante, é hnportarite como
amortecedor da manutenção do emprego e do salário, mas
não pode predominar como _a_ grande mantenedora da força
de trabalho no p_a_(s. Ela tem que ser um amortecedor, complementando o trabalho das grandes e médias empresas. Isso
é o-que verificamos no funcionamento de todas as economias
que, realmente, atingiram estágio de desenvolvimento que
poderemos considerar e que, normalmente, chamamos de Primeiro Mundo. Gostaria de dar um _detalhe, Senador Marco
Maciel. No ano passado, a Receita Fiscal exigiu que muitas
das empresas brasileiras fechassem os seus balanços mensais.
Daí por que existem~ -hofé, milhares de empresas obrigadas
a fechar, mensalmente, o seu balanço como se_fosse. 31 de
dezembro. Isto _é uma estupidez que não se conhece em nenhum país do mundo: utilizar-se, praticamente, a força de·
trabalho da empresa para a burocracia fiscal. Logo, temos
que ter o maior cuidado no que se refere a esse ajuste fiscal,
para que possamos dar _um _ay~J1ÇO na racionalização dos impostos, na redução da carga tributária e no aumento do universo dos pagadores de impostos. Isso, naturalmente, com
o objetivo de modernizar a máquina arrecadadora, para que
o maior núritero poSsível de Contribuintes devedores possam
-são obrigados por lei- pagar os seus impostos. Essa balela
de que o Brasil é um dos países que menos imposto -arrecada,
em relação ao PIB, também não é verdade. Estudos mais
recentes. mostram que o nosso País, com toda a crise fiscal,
deve arrecadar, neste ano, em torno de 24,3% do PIB, o
que já é um número ideal, porque a partir de 24% é considerado um número satisfatório-. Por isso, temos que ter o maio_r
cuidado, a maior responsabilidade e a maior visão de futuro
nesse ajuste fisCal, para que possamos, ~fetivamente, criar
condições de retomada do crescimento económico, e não
venhamos a cometer o mesmo erro quando da elaboração
da ConstituiÇãO- brasileira. Àquela época, atendendo a um
discurso da moda, aprovaram os dispositivos que contrariam,
inibem o investimento do capital, seja estrangeiro ou nacional,
ocasionando mais pobreza, mais desemprego, salários mais baixos e pior qualidade de vida para o povo brasileiro. ParabeEX", Sen:ãdor Marco Maciel, por esse alerta, concernente_
ao ajuste fiscal. Não vamos trabalhar somente na moda do
ajuste fiscal; vamos fazer um trabalho sério,_ Competente e,
sobretudo, voltado para a perspectiva de futuro do nOsso País.
Muito obrigado, Senador_Marco _Macie_L

O SR- MARCO MACIEL - Nobre Senador Raimundo
Lira, vou ser muito breve na resposta ao objetivo aparte de
V. E~, porque o Presidente já me adverte de que meu tempo
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Contudo, dir_ia _que V. Ex~ trouxe -aâebate um ponto
não mencionado no meu discurso: o problema da desregulamentação. V. Ex~ chamou a atenção para o estado cartorial,
o estado que regulamenta, que interfere em todos os campos
e que, de alguma forma, inibe a atividade económica. Isso,
também, precisa constar da agenda da revisão da nova Constituição. Precisamos fazer um esforço muito grande no sentido
da desregulamentação, que se traduza também por desburocratização.
-.
" Devo aproveitar a contribuição de V. Ex• para dizer
que é necessário_ que na revisão constitucional cogitemos de
coisas que, talvez, não possam ser resolvidas no ajuste fiscal.
Por exemplo, o da cidadania fiscal. A meu ver,_ quando
todos pagam, todos pagam menos. Não adianta, hoje, pensar
em fazer enorme extração fiscal sobre determinados setores
da atividade, e convivendo com um grande mercado informal,
à margem da cidadania fiscal.
No meu entender, na revisão, deveríamos pensar em mecanismos qüe incorporem a plena participação social do País
.e .contribuíssemos, _assim, de forma mais consistente para,
inclusive, o término da sonegação. Entendo que a carga tributária brasileira-- conco"rdo _com _V. Ex~- é relativamente
alta, porém, o mais o grave é que é alta~ principalmente,
para aqueles que estão organizados, o que_penaliza, conseqüentemente, o aparecimento de empresários que têm uma
visão mais social, porque se sentem, de alguma forma, mais
penalizados.
Na proporção em que formos capazes de modernizar essa
legislação, vamos incorporar a economia informal ao universo
dos contribuintes e reduzir~ conseqüentemente, a sonegação
em nosso País e melhorar o d~empenho fiscal do _Estado,
tendo, dessa forma, condições para, através dele, fa~er _as
grandes transformações_ sociaiS: que a Sociédade reclama.
Acredito, Sr. Presidente, que o ajuste fiscal é importante.
Penso que a discussão que se fete hoje, sobretudo na Câmara
dos Deputados, precisa ter andamento. Precisamos aprovar
um ajuste fiscal de emergência, mas não podemos, Sr. Presidente, pensar que ele vai, simplesmente, resolver a questão.
_É necessário que enfrentemos a questão da revisão constitucionaL
Era o que eu tinha a dizer, Sr. _Presidente. (Muito ~~m!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello - Carlos _be'Carli -_ Dario Pereira Eduardo Suplicy- Eva Blay - Jarbas Passarinho..,- Jonas
Pinheiro -José Paulo Biso!- Júnta Marise- Jutahy Magalhães - Luiz Alberto- Márcio Lacerda -Nelson Carneiro
-Teotónio Vilela Filho
O Sr. Amir Lando- Sr. Presidente, peço a palavra para
uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra a V. Ex~

Con-

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para uma questão
de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, na
forma do art. 156 do Regimento desta Casa, a Ordem do
Dia iniciar-se-ã ·a-pós uma hora do expediente,~ isto é, das
14h30min às 15h30min. ~olicitaria a V. Ex• que desse início
à Ordem do Dia, já que são 17h16min. Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- V. Ex•
tem razão, nobre Senador, em virtude do art. 156 do Regi-

mento Interno.
Lamento, nobre Senador Ney Maranhão. V. Ex\ realmente, foi paciente. Em seguida, dar-lhe-ei a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha De;~i) - Sobre
a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte
_
PROJETO

D-E RESOLUÇÃO N 91,

DE 1992-

Altera artigos do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, reestrutura o Serviço de Segurançal
e dá outras providências.
O Senado Federal resoivc:
Art. 1" Os artigos 254 e seguiq_~~s do Regulamento Ad·
rninistrativo do Senado Federal, aprovado pela Resolução n"
58, ~e 10 de novembro de 1972, passam a vigorar com a
segumte redação, rcnumerando-se os demais:

"Art. 254.- Ao Serviço de Segurança compete
realizar o polici3mentb e a vigilância permanente nas
dependências e áreas adjacentes de próprios do Senado
Federal; efetuar as tarefas de investigação e sindicância
compatíveis com os qbjetivos do Seryiço, encaminhar
infonnações ao SiStema de Processimento de Dados,
de acordo com o·s rnartiiãis de procedimentos perti-

nentes; e executar-·outras tarefas correlatas.
Parágrafo único- São _órg~os do Serviço de Segurança:
I - Seção de Administração;
_
II- Seção de Policiamento e Seguranç_a Interna;
III- Seção de Policiamento e Segurança Externa;
IV- Scção de Apoio a Atividades Policiais e de
Investigação;
V- Seção de _Se_gurança de Autoridades.
Art.
.À Seção de Administração compete receber, controlar e redistribuir o material e_o expediente
do Serviço; executar os trabalhos datilográficos, organizar a consolidação dos dados estatísticos, ao controle
interno de pessoal do Serviço; estabelecer escalas de
plantões e distribuição dos locais de trabalho de seus
servidores, encaminhar informações ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os manuais de
proce-dimentos pertinentes; funcionar como órgão de
ligação entre a Chefia-Geral e outras Seções e Areas;
e executar outras tarefas correlatas.
-Art.
dÀ Seção de Policiamento e Segurança
Interna compete supervisionar e cOritrolar a c~xecução ·
dos trabalhos de policiãmento das dependências do Senado Federal, promover o controle sobre o trânsito
e o acesso dos servidores das empresas prestadoras
de serviço que atuam depen~ências do Senado Federal,
auxiliar, supletivamente, quando necessário, na elaboração dos Inquéritos; dar cunipilmento às determinações do superior hierárqu~co; promoVer o controle e
fiscalização espe·cmca nas Areas de Policiamento e Segurança Interna, comunicar ao Chefe Imediato as ocorrências verificadas; e executar outras tarefas correlatas,
Art.
A Seção de Policiamento e Segurimça Externa compete supervisiOnar e controlar a execução
dos trabalhos de policiamento das dependências externas do Senado Federal, dar cumprimento as determi-
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nações do superior hierárquico; comunicar ao chefe
imediato as ocorrências verificadas; e executar outras
tarefas correlatas.
Art.
À Seção de Apoio a Atividades Policiais
e de lnvestigaçãq_ compete supervisionar e promover
o controle e fiscalização específica nas Áreas de Policiamento e Segurança Externa, promover e controlar as
sindicâncias instauradas no âmbito do Serviço de Segurança do Senado Federal, auxiliar e fornecer subsídios
às -Conússóes de Sindicância e de Inquérito Administrativo, quando solicitados; manter fiscalização no sentido de prevenir ocorrências irregulares nas áreas do
Senado Federai; e executar Outras tarefas correlatas.
Art.
À Seção de Segurança de Autoridades
--compete elaborar esquemas de segurança física aos Senhores Senadores e demais autoridades que estejam
nas dependências do Senado Federal, promover, quando requisitados, segurança física aos Senhores Senadores fora das dependências do Senado Federal; zelar
pela segurança e integridade física das demais autoridades convidadas por esta Casa; zelar pela manutenção
dos equipamentos de segurança e vigilânCia utilizados
pelos servidores encarregados de promover a segurança
de dignitários; fiscalizar permanentemente as residências oficirus dos Senhores Senadores nos assuntos concernentes a segurança; fiscalizar a prestação de serviçbs
de segurança fornecidos por terceiros contratados, e
executar outras tarefas correlatas.
Art.
Ficam ~criadas na estrutura do Serviço de
Segurança, 8 (oito) Ar~eas de Policiamento e Segurança.
- -Art.
A cada Are a de Policiamento e Segurança
comp·ete orientar, promover e fiscalizar a execução dos
trabalhos de policiamento permanente, zelar pela manutenção da ordem; manter integração com as demais
~eas, com o objetivo de melhor desenlpenhar as funções afetas à Segurança do Senado Federai; e executar
outras tarefas correlatas.
Art.
As Áreas de Policiamento e Segurança
ficam assim delimitadas:
ÁREA I - Anexo I, do subsolo ao terraço;
ÁREA II- Edifício Principal;
ÁREA III -Anexo II, blpco "A", do subsolo
ao terraço;
ÀREA IV- Anexo II, bloco "B", do subsolo
ao terraço;
ÁREA V - Estacionamento do Anexo I;
ÁREA VI- Estacionamento do edifício principal, da entrada principal até a entrada semi-enterrada,
e pistas de rolamento de acesso ao Edifício Principal
e ao ~nexo II, blocos "A" e ''B";
AREA VIl -Estacionamento do Anexo II, blocos "A" e "B". pistas de rolamento de acesso ao_ edifício do Anexo II blocos .. A~' e ''B'"·
ÁREA vui- Estacionament~ ao lado do Cegfaf
Unidade de Apoio.
Art.
Ficam criadas 02 (duas) Funções Gratificadas, FG-2, na estruturã do Serviço de Segurança do
Senado Federal, assim especificadas: 01 (um) Chefe
da Seção de Apoio à Atividades Policiais e de Investigação e 01 (um) Chefe da Seção de Segurança de Autoridades.
Art.
Ficam criadas 14 (quatorze) Funções Gratificadas, FG--3, na estrutura do Serviço de Segurança
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do Senado Federal, sendo 8 (oito) destinadas aos En-

carregado_;; de Área de PoliciamentO- e_ p~ra S_upervisores de Arca.
Art.
A Tabela de Funções Gratificadas, cons-

tante do Anexo II do Regulamento Administrativo do
Senado Federal fica aCrescida das seguintes gratificações: 02 (duas) FG-2 e 14 (quatorze) EG-:>."
Justificação
A reestruturação do Serviço de Segurança tornou-se imprescindível para adequá-lo às necessidade~ dc_melho_rit;~. interna dos serviços que lhe são afetos.
A modernização da Segurança com o controle mais eficiente do ingresso das pessoas estranhas ao recinto do Senado
Federal e o melhor desempenho no cumprimento das suas
atribuições com a nomeação dos Agentes de Segurança recémconcursados, estão a ensejar uma reformulação urgente e proR
funda na sua estrutura.
Preocupados em dotarmos urgente esta Casa de um SerR
viço de Segurança bem estr1,1turado e rna_is eficíen_te é que
submetemos, na oportunidade da apreciação desta proposição, a presente emenda.
Sala das SessóCs, 3 de dczçmbro de 1992. - Beni V eras.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dem) -Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÁMÁRÁ
N•ll, DE 1991-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do a_rt. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno "ú:OiCo, do Projeto de Lei da
Câmara n• 11, de 1991- Complementar, (n•~69189,
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público
da União, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, tendo
~PARECER sob o n• 412, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável,
nos termos do Substitutivo que oferece.
Ao projeto foram apresentadas emendas.
Sobre_a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1? Secretário.
__São lidas as seguintes
EMENDAS DE PLENÁRIO
Oferecidas ao Projeto de Lei da Câmara n~ll, de
1991-Complementar (n~ 68/89-Complemetar, na Casa
de origem), que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da união.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Após
publicado e distribuíd_o em avulso, o projeto f~cará Sobre a
mesa durante cinco sessões ordinárias para re-cebimento de
EMENDA N•1
emendas. Em seguida, será remetido à CofniSsâCf"de ConstiR
tuição, Justiça e Cidadania e à Mes._a Piretora.
Dê-se ao art. 5•, ui, Íetra e, do PCL n•11191, Lei Orgânica
Sobre a mesa, comunicaÇão que será lida pelo Sr. 1<:> SecreR ·
dO Ministério Público da União, nova redação, nos seguintes
tário.
termos:
É lida a seguinte
"Art. 5• .................................................... .
Senhor Presidente,
III ................................................. , ......... .
Tenho a hora de comunicar a Vossa Excclêncía que, nos
e) os direitos e interesses coletivos, especialmente
termos do art. 40, a, do Regimento Interno, me ausentarei
das comunidades indígenas".
dos trabalhos.da Ca&a, de 6-12 a 13-12-92 a fim de, no desempenho de missão com que me distinguiu o Senado, participar
Justificação
da Delegação Parlamentar Brasileira, em visita ófidâl à PolôR
nia.
A tutela de ternas atinel).~~s à f~mília, à criança, ao adolesR
AtenciosaS saudações,- Nabor Júnior.
cente e ao ido•m é atribuição do Ministério Público Estadual,
pois é da competência da Justiça Estadual. Portanto, essa
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - 0 expeãtribuição conferida ao Ministério Público Fedc;:_ral _exorbita
diente lido vai à publicação.
suas atribuições.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Sala das Sessões, 27 de novembro de; 1992. SenadorPresentes na Casa 61 Srs. Senadores.
' BeUo Parga.
Passa-se à
EMENDAN•2

ORDEM DO DIA

A Presidência retira o Item 1 da pauta, nos termos do
art. 175, e, do Regimento Interno.
É o seguinte o item retii'atlo:
-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 68, DE 1992
(Em regime de urgência nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em tllriió -unn:o;âo Projeto de Resolução n" 68, de 1992, de iniciatiVa da-Comiss·ão DitetOra,
que altera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal e reestrutura a Subsecretaria de Assistência
Médica e Social. (Dependendo de Pareceres.)

Dê-se ao art. 6', VII, letra e, do PLC n•11191, Lei Orgânica do Ministério Público da l)pjão, nova redação, nos seguintes termos:
Art. 6• ..................................... --- ....•.••...•.•.
Vll ;--- .......................... ------·-·'·----·-·--------c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos, relativos às comuiiidades
indígenas. às minorias étnicas e aó cQnsiiffiidor;'"
Justificação
Os temas que envolvem a família, a criança, o adolescente
e idoso, são atribuições típicas do Ministério Público Estadual,
pois é de ~ompetência da Justiça Estadual. Portanto, atri-
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buir~S_t! tal compet~ncia ao Ministério Público da União representa extrapulação indevida.
Sala das Sessões,- 27 de novembro de 1992. - Senador
Bello Parga.
EMENDAN"3
Suprima-se o inciso III- do art. 37 do PLC N' 11/91,
Lei Orgânica do Ministério Público da União.
Justificação
A emenda objetiva suprimir dispositivO- que perrníte ao
Ministério Público Federal atuar perante a Justiça Estadual.
A atuação perante juízes e __ tribunais estaduais é atribuição
do Ministério Público Estadual. Ademais, atenta contra o
princípio federativo, configUfando ingerência inaceitável.
, Sala das Sessões, 27 de novembro de 1992. -- Senador
Bello Parga.
EMENDAN'4
Suprima-se o § I" do art. 37 do PLC N"ll/91, Lei Orgânica do-Ministério Público da União.

Justificação
A atribuição confei-ida ao Ministério Público Federal invade área específica do Ministério Público dos Estados, pois
a este é que cabe a interposição de recursos e-xtraordinários,
em se tratando de decisão proferida pela Justiça dos Estados.
Ademais, atenta cont!"a o princípio federativo, configurando
ingerência inaceftável.
Sala das Sessões, 27 de novembro _de 1992. -=- Senador
Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
discussão o_ projeto, as emendas e o_ substitutivo, em turno
único. (Pausa)
-Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Amir Lando para proferir parecer sobre
as emendas de plenário:0 SR- AMIR LANDO (PMDB- RO. Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores~
esta alentada matéria tem merecido wnstante reflexão de
parte deste Relator, já que este projeto há mais de um ano
me fOi distribuído e .no inicio -deste ano concluí meu Parecer.
Alguns pontos de atrito permaneceram, sobretudo no que
tange à competêilcia dO Ministério Público Federal~ CQpferida
na forma da Constituição em vigor, e órgã-os que mantêm
atividadeS que se tocam, se tangem, mas não se confundem,
especialmente no que se refere à Polícia Federal.
Essa institUiÇão eiliendeu que algumas disposições da Lei
Orgânica do Ministério Público Federal feriam diretamente
a sua área de competência.
Apesar de todas as tentativas suasórias, não conseguimos,
até a elaboração do parecer, um consenso que pudesse conci·
Iiar as partes em c_onflito. NeSse particular, o Relator promoveu algumas modificações, entendendo alguns aspectos que
realmente lhe pareceram inconstitucionais. Mas foi após a
aprovação do parecer na Comissão de ConstitUição, Justiça
e Cidadania que a matéria mereceu uma concentraça:o maior
das partes interessadas, e o RelatOr patrocinou uma rodada
de negociações, onde as arestas foram aparadas no consenso.
Sr. Presidente, é evidente que o Relator deve analisar
a matéria sob a perspectiva constitucional, estritamente sob
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esse aspecto. Todavia, como essas disposições importavam
sobremodo,_ como me referi anteriormente, de conflito, tan·
gência e, em alguns aspectos, até de um terreno comum,
nada melhor do que as partes para definirem, neste particular.
aqueles pontos que poderiam conflitar e comprometer a atuação, ora da Polícia Federal, ora do Ministério Público.
Assim, talvez o recurso ao Poder Judiciário para dirimir
os ·conflitos prejudicaria sobremodo a atuação de instituiçÕes
tão importantes como o Ministério Público Federal e a Polícia
- Federal.
Ê por isso. Sr. Presidente, que, além das emendas oferecidas pelo Senador BeiJo Parga, o Relator tem também cerca
de 30 emendas, que passo agora a examinar em plenário,
juntamente com o parecer.
Sr. Presidente, no entender do Relator, as Emendas n"
1, 2, 3 e 4 são rejeitadas, porquanto- fogem do parâmetro
constitucional.
Vamos, por exemplo, à análise da Emenda n" _1, que
procura dar ao art. 5", inciso I!!, alínea e do PLC 11/91,
a seguinte- redação: "Os direitos e interesses coletivos, espechlmente das comunidades indígenas". É uma redação realmente supletiva, porquanto o projeto, com o substitutivo a pro·
vado pela. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
dá uma competência mais ampla, como poderíamos nos referir
aqui aos direitos da criança, que também compete ao Ministério Público protegê-los.
E assim, leio o texto, Sr. Presidente, do projeto, conforme
aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania:
"Art. 5" ... III... e - ... "
A competência aqui estipulada, Sr. Presidente, realmente
é reduzida. Em conseqüência, mantenho a redação do substitutivo. Do mesmo modo e pelas mesmas razões, as disposições
do art. 6~, inciso VII, alínea c, mantenho a redação estipulada
no projeto.
No que se refere à Emenda n" 3:
"Suprima-se o inciso ill do art. 37 do PLC 11/91".
Aqui, Sr. Presiden~e. devo fazer um breve comentáriO,
porque a emenda objetiva suprimir o dispositivo que permite
ao Ministério Público atuar perante a Justiça Estadual.
'' Atuação perante Juízes e Tribunais Estaduais é
atribuição dos Ministérios Públicos Estaduais; ademais,
atenta contra o princípio federativo, configurando ingerência inaceitável''.
Não é verdade, Sr. Presidente, porque a própria Constituição defere competência extraordinária a juízes estaduais,
ou a Tribunais Estaduais, sobre matérias de interesse federal.
Como exemplo, cito as matérias previdenciárias, situação em
que o Ministério Público Federal está legitimado a agir perante a Justiça Estadual.
Assim, Sr. Presidente, a Emenda n~ 4 tenta suprimir o
§ 1" do art. 37 do Projeto. As razões, fundamentalmente?
dizem respeito novamente à_intervenção do Ministério Público
na área específica dos Ministérios Estaduais.
Não é correta essa exegese dada pelo autor da emenda,
porquanto, Sr. Presidente, existem situações, como, por
exemplo, na declaração de inconstitucionalidade, promovidas
pelo Ministério Público Estadual perante os Tribunais Estaduais. Nesses casos, se a decisão for favorável, embora afetando disposição da Constituição, o Ministério Público Estadual
não terá interesse em promover o recurso, mas cabe ao Ministério Público Federal a ,defesa da ordem e da Constituição.
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Não se pode negar essa competência -em situ~ções excepcionais -para manter uma ordem jurídica única vigente no
País; senão teríamos uma interpretação dada pelOs Tribunais
Estaduais que poderia colidir com a Constituiç-ão e com a
ordem vigente.
Assim, a competência do Ministério Público Federal nãci
invade órbita da competência estadual, mas, sim, procura
preservar a ordem constitucional vigente.
Por essa razão, Sr. Presidente, entendo que não procede
a Emenda n" 4, ora apresentada pelo Senador BellQ Parga.
Sr. Presidente, fruto exatamente deste coqsenso que se
procurou atingir e ·que cxitosamente foi concluído, o Relator
apresenta a Emenda n~ 5, dando a seguinte redação aos artigos
que menciona:
O caput do inciso XIX do art. 6"
"( ... ) promover a responsabilidade."
O inciso I do arL 7'!:
"( ... ) instaurar inquérito Civif e outros procedimentos administrativos correlatas.~·- --

0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Nobre
Senador, no momento- já foram encerradOs os prazos para
apresentação de emendas mesmo pelo Relator. De forma que
V. Ex~ fica com a oportUnidade do turno suplementar para
apresentar as emendas que assim desejar.
O SR. AMIR LANDO- Sr. Presidente, conforJl!e constitui" O- procedimento estabelecid_o no Regirrtent6_ Inte-rno, oRelator pode perfeitamente, ein plenário, apresentar as emendas que entender necessárias. E o momento oportuno é quando se-procede à apresentação do parecer no plenário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Neste
momento, nobre Senador Amir Lando, V. Ex• somente poderá apresentar subemendas, porque já encerrou o prazo para
apresentação de emendas_. No turno suplementar. V. Ex~ terá
oportunidade de apresentar todas as emendas que des_ejar.
O SR. AMIR LANDO - Esse foi o entendimento que
este Relator e as partes interessadas tiveram çm c;;,omum acordo com o Presidente da Casa, Senador Mauro Benevides.
A ·decisão de V. Ex~ é irrecorrívCl. pelo menos nessas
círcunstâncias, mas o entendimento - repito - foi o de que
essas emendas seriam apresentadas em plenário. Eu as recebi
dentro do prazo estipulado, mas somente nesta oportunidade
eu poderia dar conhecimento delas. assumindo a sua autoria.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Nobre
Senador Amir Lando, no_ turno suplementar, V Ex~ poderá
apresentar quantas emendas desejar. mas neste momento não
poderá fazê-lo.
O SR. AMIR LANDO -Sr. Presidente, esclareço que _
se trata de lei complementar e gostaria de saber quando ocorrerá o turno suplementar, para que eu e-stejã presente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A matéria está em regime de urgência. Se houver .quOrUm, ela
será votada imediatamente, inclusive no turnp suplementar.
O SR. AMIR LANDO - Entretanto, hoje o plenário
está literalmente vazio.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Exata·
mente. Mas, se houver número, ela será votada hoje, nobre
Senador,
O SR. AMIR LANDO - Devo dizer que este procedi·
menta era praxe nesta Casa. Em várias circunstâncias, assim
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se procedeu. Corno Relator, entendia poder apresentar essas
emendas agora. diversamente do pensamento de V. E~
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - É o
que estabelece o Regimento Interno, ilustre Senador.
O SR. AMIR LANDO- Assim sendo, ficam rejeitadas
as Emendas de números 1, 2, 3 e 4.
O SR.' PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Perfeito.
O parecer conclui contrariamente às emendas~
_ Pf!.ssa~se à votação do substitutivo, que tem preferência
regimental.
- -Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1\'
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO -N, 868, OE 1992
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para rejeição, d_o inciso IV e o § 2"' do
art. 37 do Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara n"' 11,
de 1991-Complementar.
Sala das Sessões. 3 de dezembro de 1922. - Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O re·
querimento lido será apreciado oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
-·
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 869, DE 1992
Nos termos do art. 312, alínea b, tio Regimento Interno,
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 1, de Plenário, ao PLC n• 11, de 1991-Complementar.
. Sala das Sessões. 3 de dezembro de 1992.- Bello Parga.
REQUERIMENTO N• 870, DE 1992
Nos termos do art. 312, alínea b, do RegimentO lntemo 1
requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda
n• 2, de Plenário. ao PLC n' 11, de 1991-Complementar.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1992.- Bello Parga.
REQUERIMENTO N• 871, DE 1992
Nos termos do art. 312, alíneaQ_,do Regimento Interno,
requeiro destaqu~. para votação em separado, da Emenda
n• 3, de Plenário, ao PLC n• 11, de 1991-Complementar.
Sala das SeSsOeS, 3 de dezembro de 19.92~ _- u·eno_Parga.
REQUERIMENTO N• 872, DE I992
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para Votação em separado, da Emenda
n• 4, de Plenário. ao PLC n• 11, de 1991-Complementar.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1992. - Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Sendo
evidente a falta de quorum em plenário, suspendo a sessão
por 5 minutos, acionando as campainhas para que os Srs.
Senadores venham a plenário.
Está suspensa a sessão.

(Suspensa às !7h43min,
17h48min.)

a sessão é reaberta às

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
reaberta ·a sessão.
Sendo evidente a falta de quorum~ a votação dos iequerimentos fica adiada por falta de quorum. ·
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O SR. PRESIDENTE (Rachid &aldanha Derzi) -

Item

3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 69, DE 1992
DisCussão, em turno único, do Projeto de Resolução n\"' 69, de 1992 (apresentado como conclusão do
Parecer n~ 367, de 1992, da Comissão de Assuntos Económicos), que autoriza a Prefeitura do Município de
São Paulo a emitir duzentos e oitenta e sete bilhões,
seiscentos e noventa e dois milhões, _oitocentos t: cinqüenta e uiii__rriíf,_--Ç>_itocentas e noventa e seís Letras
Financeiras -do TesourO" do Município de: São Paulo,
para o pagamento de piecatórios judiciais.----

Discussão do projeto em turno único.

(Pausa~)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Item

4:

PROJETO DE LEJ DO SENADO
N' !0, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.
172, I, do Regimento Interno.)
De autoria do Senador Marco Maciel, que dispõe
sobre o exercício da profissão de Bibliotecário e_ determina outras providências. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos do art. 140, b, do Regim~nto Interno, designo
o nobre Senador Amir Lando para proferir parecer.
O SR. AMJR LANDO (PMDB -RO. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, versa a matéria
sobre o Projeto de Lei do Senado n<;> 10, de autoria do Senador
Marco Maciel, que dispõe sobre o exerçício da prOfisSãO de
Bibliotecário e determina outras providências.
A matéria, no mérito, Sr. Presidente, merece ser apreciada e tem toda a procedência. No entanto, _Sr_.____E_residente,
recomendável é, na forma em que se encontra o refer~do
projeto, ouvi_r a CÇ~missão de Constituição, Justiça e Cidadania, visto que o presente Projeto implica na reformulação
da Lei n' 4084, de 30 de junho de 1962, e a complexidade
da mesma impede que se possa prolatar este relatório em
plenário sem que aspectos outros da legislação pertinente deixem de ser enfocados, quando é imperioso estudar a matéria
nó âmbito da legislação em geral.
_
Em conseqüência, opinam-os pela oitiva da Comissâo de
Constituição, Justiça e Cidadania.
É O SEGUINTE O PARECER, NA INTEGRA:
"De autoria do Senador Marco Maciel, o presente
projeto tem por objetivo dispor sobre o exercício da
profissão de Bibliotecário.Ao justificar sua proposição, o ~utor da proposta
afirma que ''6 projeto é fruto de exaustivos estUdos
no sentido de trazer para a modernidade um instrumento legal que há muito s_e_torno~_obsoleto em razão
do vertiginoso progresso no campo da ciência da informação, fato esse constatado pela classe das bibliotecários, consciente de que, sendo essa ciência apoio incontestável de todos os s_egmentos da sociedade, sente
que nada pode ser feito sem que se parta de uin-referenciai anterior e de um instrumento legal adequado ao
desenvolvimento científico e tecnológico, cuja dinâmica das transformações se faz sentir em todas as áreas
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da atividade humana, em especial, nas áreas ligadas
à própria informação".

Efetivamente, com o grande avanço do conhecimento humano ocorrido nas últimas décadas, o número
de documentos que registram esse conbeámento cresceu de forma exponencial. O Bibliotecário, como profissional que trabalha com esses documentos para tornar disponível a informação neles contida, sentiu a neçessidade de modernização da Lei que dispõe sobre
sua profissão para que possa atuar com mais proprie~
dade. Além disso. o funcionamento do Conselho, na
forma vigente, está desatualizado em face_das necessidades atuais, limitando a participação fe"derativa e a
autonomia adnlinistrativa, que norteiam o funcionamento dos demais Conselhos de Fiscalização d-o Exer~
deio Pfofissional.
As modificações resultantes da atualização da Lei
n~ 4.084, de 1962, e que se consubstanciaram no presente projeto de lei, são relativas, principalmente, aos
seguintes aspectos:
- exigéncia de nova definição das atribuições do
Bibliotecário na Biblioteconomia. na Documentação
e na Informação_! como áreas de sua atuação;
-atualização das_ atividades profissionais do Bibliotecário, tendo _em vista a ampliação de serviços
que pode prestar no tratamento e fornecimento de informações em Serviços Bibliotecários, de Documentação e de Informação;
- necessidade de ferramentas legais (formas e
definição de delito) para que o ConselhO. como agente
do Estado na fiscalização do exercício profissional, possa viabilizar esta função. As alterações propostas virão
dar embasamento legal necessário que inexiste- na Lei
em vigor;
·
-modernização. democratização e representação
equitativa no processo de escolha dos Conselheiros Federais, criando a representação regional através de escolha, pelo voto direto e secreto, do representante regional perante o Conselhq Federal;
- -escolha do Presidente e dos Diretores do Conselho Federal, que passa a ser feita pela própria Classe;
- regulamentação da atividade na área das pessoas jurídicas de direito privado.
Essas reformulações virão dar condições para que,
cada vez mais, a classe bibliotecária possa melhor atuar
junto à sociedade. O ser humano, tanto no exercício
da cídadania, quanto no preparo e atuação profissiOriàl;
necessita estar atualizado quanto às informações que
lhe permitam desenvolver-se nas atividades de forma
participativa e !~t~gral.
---~---A socialiZação da Informação, cada vez mais, é
necessária para que o domínio do conhecimento, nos
seus diversos níveis, seja passível ·de utilização pelos
diversos segmentos do povo brasileiro. A Biblioteconomia sente-se responsável, neste sentido, como profissão que tem as condições para viabilizar este processo.
Ante o exposto, quanto ao mérito opinamos pela
- aprovação do Projeto de Lei do Senado n' 10, de 1992
na forma como se encontra, propondo, todavia, a audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, já que o presente projeto implica a reformulaÇão
da Lei n' 4.084, de 30 de junho de 1962, decorre de
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iniciativa parlamentar e traia de aspecto .que nos pare~
cem caber â iniciativa do Presidente da República."
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - 0 parecer conclui que, sobre a matéria, também seja ouvida a Comi~
são de Constiüiição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo sr. 1"'
SecretáriO. --É lido o seguinte-

REQUERIMENTO N• 873, DE 1992

Nos termos do art. 141 do Regimentõ Interno, requeiro
que sobre o Projeto de Lei do Senado n9 10, de 1992, seja
ouvida, também, a Comissão_ de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1992.- Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O requerimento. nos termos do art. 255, II, item 3, do Regimento
Interno, será incluído na Ordem do Día, oportUnamente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação do Requerimento n" 867, de 1992,
lido no Expediente.
Designo o nobre Senador Nabor Júnior para proferir o
parecer.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Para proferir
parecer. Sem revisão do_ orador.) -Sr. Presidente e Srs.
Senadores, o parecer da Comissão de Relações Exteriores
é favorável à concessão da licença para que o Senador Flaviano
Melo possa representar o Congresso Nacional na Assembléia
Geral das Nações Unidas.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O parecer é favorável.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha DerziY"'- Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores, recebi telex do Presidente do Sindicato dos
Cultivadores de Cana-de-Açúcar, no Estado de Pernambuco,
encaminhando um memorial ao Senhor Presídente da República, onde diz:
"Lamentavelmente, em 3_ de outubro de 1992 a
defasagem de preços para a cana-de-açúcar. segundo
estudos oficiais da Fundação Getúlio Vargas, já atingia
65%, em face de acordos anteriores com as autoridades
económicas e os compromissos por elas assumidos aos
reajustes que seriam sempre co-nced_ido~_ até o dia 3
de cada mês em percentuais superiores ·aos índices de
inflação do mês anterior, vís3ndo, dessa forma, ir, pouco a pouco, diminuindo a defasagem então apurada.
Entretanto, para surpresa e decepção de todos os culti~
vadores, os reajustes só ocorreram com 23 dias de atraso, pelo ridículo índ,iCe de 12%, inferior em mais de
50% à inflação do mês anterior."
Sr. Presidente, existem neste País, em determinadas situações, dois pesos e duas medidas.
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Essa indústria possui, entre operários especializados _e
não especializados, mais de 1 milhão e 300 mil empregados.
O preço do açúcar, n9 País, é um dos mais baratos do mundo.
Enquanto isso, no Brasil, temos o _cartel do cimentoindústria de impoi'tânda- fundamental para a área social e, ao mesmo tempo, existem mais de 17 milhões de brasileiros
sem teto. O cimento é fundamental para a construção de
casas populares, entretanto, recebe reajustes constantes. E
graças às medidas do Governo Collor contra esses oligopólios
-que descrevo como "quadrilhas", tendo como chefe o Sr.
António Ermírio de Moraes, sem um mínimo de sensibilidade
neste setor, em que as burras· de ouro nunca enchem -estamos importando cimento da Rússia e da Turquia, com preços
40% menores. Mas, mesmo assim, Sr. Presidente, _eles não
se satisfazem.
A indústria açucareira tem um interesSe, iilcius.iVe,- de
segurança, porque o álcool também é utilizado _como combustível. Essa indústria brasileira de grande teçnologia está dando
o exemplo ao mundo. Ainda assim, existe es.sa- defasagem.
Coin isso, Sr. Presidente, os cultivadores de cana, não
só os de Pernambuco, mas do Brasil, estão avisando aqui
nesse documento que talvez sejam impedidos de pagar o 13 9
salário do trabalhador.
..
Assim sendo, Sr. Presidente, peço a transcrição desse
telex dirigido ao Senhor Presidente da_República. E, desta
tribuna, faço um apelo a Sua Excelência para que-dê atenção
às classes canavieiras e produtores de cana-de-açúcar do_ Brasil.
Outro assunto que também trago a este plenário é ~obre
a República da China, Taiwan.
· Foi realizada, no período de 26 a 30 de agosto próximo
passado, a Feira Internacional de Taipé. Nessa Feira o Brasil
foi representado pelos Estados de Pernambuco e da Paraíba.
Naquela oportunidade, fui representado pelo Sr. Peter
Yu, meu asse~?Or para assuntos asi~ticos, e uma Delegação
de Pernambuco se fez presente, liderada pelo Secretário de
Indústria Comércio e Turismo, Dr. Celso Steremberg. Assim,
Pernambuco se fez presente à Feira Internacional de Taipé.
O que eu desejava mesmo, ao enviar meu assessor para
.as costas asiáticas, era não só ajudar a organizar o stand de
Pernambuco na feira que estava sendo realizada lá, corno,
muito mais, continuar os cantatas sobre os investimentos.
de Taiwan no EStado de Pernambuco, e analisar as posSibilidades de joint ventures. Tais contatos foram feitos espeCialmente com o Senador chinês Chang Shig - Liang_ e o Sr._
Wang Den - Huang, Presidente do Sino - Brasil Industrial
Park Plan. Com este discutíu-se o apressamentó- de investimentos e de joint ventures, já que o Governador de Pernambuco, Dr. Joaquim Francisco, tinha cedido doze mil hectares
de terra para a implantação de um projeto íiltegrado de atividades industriais e agrícolas.
O Estado da Paraíba também esteve presente nessa feira
internacional, e sua delegação foi liderada pelo Vice-Governador do Estado, Dr. Cícero Lucena~ Antes da viagem, o
Senador Humberto Luc€!na contactou-nos _para que víssemos
a possibilidade de abordar empresários da área da pesca e
do Ministério da Agriçultura a fim de interessá~Ios em inv_estimentos no Estado da Paratba.
Durante essa viagem, foi assinado um--ãcordo de cooperação entre a CNI, do Brasil, e a CNFI, de Taiwan;- através
do Vice-Presidente~ da CNI, Dr. Luís Carlos Mandelli e do
Dr. Sheng -:- fa Hsui, Presidente d~ Federação Nacional
das Ipdústrias Chinesas. Dentre ·outras gradas personagens.
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presente~ c~tava o re-pre-sentante do Brasil emTaiflé, Embaixador Jorge Pires do Rio.
Enquanto a feira iritern·acional de L:üpé acontecia, Sr.
Presidente, diversas visitã.s eram feitas pelas duas delegações,
quer de Pernambuco, quer da Para1ba, e almoços eram _celebrados com empresáriOs de diversos setores da China NactOnalista. Nesses encontros, elaborou-se um memorando, que deverá ser assinado por dois pa-rlamentares de cada país, tratando
da boa vontade que deve imperar entre <;>s dois países.
Visítaram as duas delegações o Ministério da Agricultur?.
para lá tomarem conhecimento do processamento da pesca,
cujo desenvolvime~t<?_ e~t~_ '!~!~ado para· o exterior. .Fora~
feitas visitas à Taiwan Sugar. Houve conversas sobre mvestlmentos;· associação em joint ventures nos sctores de brinquedo comida óleo combustível e na indústria de relógios. Enco~iros for~m realizados até que a feira intern_a~ional se encerrou no dia 31 de agosto próximo passado. __
__
_
O Secretário pernambucano, Dr. Celso Steremberg. na
pessoa do Vice-Presidente da Taiwán Sugar Corp. Dr. W_ang
Chwan- Chan, convidou essa empresa para visitar o Est~do
de Pernambuco e todo o Nordeste, para acertar uma passiVei
cooperação entre essa grande empresa da República da China
e o Estado de Pernambuco. O convite foi aceito e a visita
poderá ser realizada ainda este ano, preferi~elme1_1te na época
da colheita da cana. Essa empresa quer mveshr em nosso
País, como já está iriVeSfindo em tantos outros.
Sr. Presidente, isso é de importância fundamental para
o Nordeste._ A China Nacionalista tem a melhor tecnologia
do açúcar e tem interesse em investir· no Nordeste, porquC
essa é a área de onde se pode exportar. A produção de
açúcar do Sul se destina ao consumo interno. e a sobfa, no·
Nordeste, é para exportação.
E a China Nacionalista, em sistema de joint ventures
com os- empresários tlôtdestinos, poderá multiplicar_ a área
de produção de açúcar para comércio cot.n_ a China comunista.
Como sabe V. Ex~, a China continental é um país que tem
um bilhão e 150 milhões de habitantes. Para se ter urna _idé_ia
do que isso significa; Si. Presidente, basta cada chinés aumentar o seu consumo em 50 gramas, multiplicar-se isso por um
bilhão e 150 milhões de habitantes, e se verá o quantítativo.
É esse o grande -trabalho que temos que desenvolv~r
parà que os chineses de Formosa, com um capital que tem
uma reserva cambial de mais deUS$ 90 bilhões, se interessem
em investir no nosso País. E este Senador tem visitado diversas
vezes aquele país, as suas autoridades e ministros.

E os empres-ários, o que eles dizem? No Brasil, os senh?res têm a terra e a matéria-prima. Nós temos a tecnologta
e os dólares. E com o capital estrangeiro, vamo-nos juntar
para o desenvolvimento do nosso País e, principalmente, do
Nordeste.
Quero chamar a atenção desta Casa para isso, porque
essa comissão de empresáriOs que virá visitar o Brasil cm
dezembro terá uma importância fundamental para o desenvolvimento daquela área tão esquecida pelos poderes públicos.
Continuo, Sr. Presidente. O setor da pesca daquela República chinesa tem muito interesse em cooperar com o· exterior.
Os responsáveis pela divisão op_eracional têm interesse em
conhecer a costa marítima do Brasil. Para mostrar sua boa
vontade
colaborar com nosso País, a "Câmara
Pesca"
da República da China já tem um sistelna de joint ventures
com o Estado do RiO-Giande do Sul. Prometeram ao secre! tário de Pernambuco e ao Vice-Govemador da Paraíba fazer

em

da

-

--
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uma visita, o quanto antes, ao Nordeste brasileiro e, de
modo especial, a Pernambuco e à Paraíba.
Voltando da viagem à China Nacionalista, o Secretário
da Indústria, Comércio e Turismo de Pernambuco, Dr. Celso
Steremberg, em entrevista à imprensa pernambucana, disse
que "se tudo correr bem, dentro de quatro a cinco meses
começa a construção de uin complexo industrial de Taiwan
em Pernambuco". É um projeto para o qual estão cooperando
tanto Taiwan como o GOverno de Pernambuco. Nesse projeto,
iniCialmente, serão lnvestidos US$800 milhões "para a construção de 100 pequenas indústrias em ·uma área de 12 mil
hectare~. gerando_ 200 p1i' eJ_npregos", afin:t:Jqu o eminente
Secretário. "Esse- prOjeto - continua o Secretário - tem
80% de chances de ser concretizado".
-- Visitando Taiwan durante a feira internacional daquele
País, o Secretário estadual teve oportunidade de estar com
trinta empresários daquela República ''para agilizar as negociações" sobre esse projeto, que pode ser localizado. Esse
assunto já mereceu a visita de uma missao chiõesa a Cabo,
Goiana, ·suape, Petrolina, Bonito e Bezerros. Segundo o Secretário, "Bezerros, hoje, é a opção mais provável".
-Trinta pessoas de Pernambuco e trinta de Taiwan serão
responsáveis pela implantação do projeto. O Governador Joaquim Francisco ainda escolherá tais nomes.
Do capital a ser investido no projeto, 1/3 será proveniente
do empresariado de Taiwan, 1/3 do Banco Chinês e 1/3 de
empresários locais.
Os acertos finais do projeto estão prestes a acontecer,
já que logo chegará a Pernambuco o Senador S. L. Chang,
acompanhado de vinte empresários da República de Taipé.
Aliás, o convite ao Senador foi feito por meu intermédio,
Sr. Presidente.
Para que o projeto seja viabilizado, Taiwan exige que
Pernambuco instale um escritório naquela República e outro
em Recife. Isso aconteceu no mês passado.
Quinhentas famílias chinesas, segundo o Secretário, virão
a Pernambuco trabalhar nesse projeto, ''formando uma verdadeira comunidade chinesa no loca1''. As indústrias a serem
instaladas em Pernambuco, com o capital de Taiwan_, dísse
o Secretário. são de ramos diversificados.
Sr. Presidente, pelo exposto, estou convencido de que
Taiwan, cujo capital virá em nosso socorro, está realmente
interessada em investir no Brasil e, de modo especial, em
Pernambuco.
Os chineses de Formosa estão simplesmente à espera
de que nossas leis propiciem segurança a seu capital aqui
investido. Querem segurança e tranqüilidade para os seus
investimentos. Só nos resta, pois, regulamentar artigos de
nossa Constituição riO que diz reSpeito aO Capifal estrangeiro
empregado em nosso_desenvolvimento. Com tais artigos regulamentados, não só o capital de Formosa viria até nós, mas
o de outros países também.
Sr. Presidente, projeto de autoria deste Senador está para
ser votado na Comissão de Assuntos Económícos 7 tendo havido pedido de vista do Senador Mário CovaS na- Semana passada. Mas tenho certeza de que na próxima semana ele entrará
em discussão 7 pois é um prOjeto termin3.tiVO-:-just3.mente Para
facilitar o investimento de capital estrangeiro no Brasil.
Tenho certeza de que, em pouco tempo, a Câmara dos
Deputados irá aprovar esse projeto -que O Se-n"ado, através
da Comissão de Economía, também sancionará na próxima
semana.
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Sr. Presidente, Pernambuco e'ltá a um passo de receber
o capital de Formosa e, pelo projeto que ora está em adiantados estudos, veremos que será bem-vindo. pois o desenvolvimento de Pernambuco, através dele, receberá um grande
impulso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Com
a palavra o nobre Senador Ronaldo Aragão. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
-Com a palavra o nobre _Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
S~ Ex.~ não está presente.
Com a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores,
a pesquisa eleitoral é um tema que, vez por outra, chega
ao Congresso Nacional, usualmente no período imediatamente anterior a uma eleição. Até hoje, no entanto, o Congresso
Nacional não se def~iliu com pre-ciSão diante da matéria. A
publicação das pesquisas de opinião influenciam o eleitorado
ou simplesmente revelam uma tendência previarnen~_e existente? Essa é uma pergunta de difícil resposta, mas não tenho
dúvidas de que é chegado momento de os Srs. Senadores
assumirem uma posição clara diante do assun_to que, de resto,
é relevante para a própria definição do sistema eleitoral brasileiro.
Pesquisa de opinião, para fins eleitorais, é uma prática
relativamente recente. Em 1932, portanto há sessenta anos,
a revista norte-americana Literary Digest resolveu consultar
seus leitores sobre a eleição presidencial. Distribuiu vinte milhões de cédulas e recebeu de volta trés milhões de respostas.
Através deste expediente, a publicação antecipou a vitória
de Franklin Delano Roosevelt. A partir de então, começaram
a seradotadas as técnicas de amostragem, já estudadas naquele país há uma década. O censo norte-americano de 1940
já trabalhou com esta inovação. No Brasil, o censo de 1950
incorporou algo dessa nova técnica.
Quatro anos depois, a mesma Literary Digest repetiu
sua pesquisa, desta vez com a distribuição de dez milhões
de questionários e o retomo; com as-respostas, de-dOlsiTíilhões
deles. Segundo a pesquisa, Alfrcd Lanson ganharia a eleição
com 57% dos votos. Roosevelt teria apenas 43% dos sufrágios.
Essa pesquisa resultou em lamentável erro: Roosevelt ganhou
com 62,5%- dos votos. A pesquisa realizada pela revista não
acertou o nome do vencedor e cometeu um intolerável erro
estatístico de 29% na previsão da votação do candidato vencedor. Tudo errado, apesar da distribuição de dez milhões de
questionários e do nível surpreendemente bom de respostas 1
na casa de dois milhões de pessoas que se ocuparam em revelar
suas intenções de voto.
Nessa mesma eleição, um professor de Jornalismo da
Universidade de Princeton, George Gallup, disposto a explorar o novo filão do _mercado de trabalho, desenvolveu uma
pesquisa utilizando o- método denominado "amostragem por
quotas". Entrevistou apenas dez mil pessoas e seu resultado
foi admiravelmente correto. Ele previu a vitória de Roosevelt
com 57, 7%. Errou no resultado final por seis pontos-Roosevelt teve 62% dos votos - , mas acertou o vencedor. Por
causa disso, Gallup assumiu a vanguarda neste mercado tão
competitivO quantO têcnico. A partir dãí; o pr6Pii6 Roosevelt
passou a utilizar-se do Instituto para consultar a opinião pública sobre suas políticas interna e externa. O Instituto Gallup
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acertou nas duas reeleições _seguintes de Roosevelt, embora
sempre tenha errado no índice final de votos_ at!ib:uí~~~ ao
veric6dor.
-- Mas a grande tragédia da pesquisa ocorre, nos Estados
Unidos, em 1948. O Instituto previu a vitória de Thomas
Dewey contra Harry Truman." q-a~hou Trurnan e tornou-se
famosa a foto do presidente eleito exibindo a primeira página
do Chicago Daily Tribune com o título "Dewcy vence Trurnan". Essa foto foi distribuída para todo o mundo e contribuiu, e muito, para desacreditar as pesquisas de opinião pública em matéria de política. Entre 1932 e 1948, os principais
institutos de pesquisa de opinião pública, nos Estados Unidos,
erraram duas vezes na indicação do. vencedor da eleição. O
segundo erro foi graVe, -porque a técnica de pesquiSar fá havia
se desenvolvido.
O assunto fOi considerado de tal gravidade que o próprio
Governo norte-americano decidiu apurar as razões do desastre. Encontrou três: a primei"r~feStava em que os pesquisadores
do Gallup não fizeram pesquiSas aleatórias: OU Seja, sO ·con-·
versaram, por exemplo, com- mulheres bonitas; o segundo
motivo foi que o Instituto Gallup estava .tão certo da vitória
de_Dewey que suspendeu as pesquisas um _mês antes da eleição. E a terceira causa para-o -desastre foi a técniCa utilizada.
Sr. Presidente, S~s Senadoras, Srs. Senadores, essa introdução histórica objetiva demonstrar que pesquisa política é
algo sujeito a erros, equívocos, e com possíbilidades de até
modificar o resultado final de uma eleição. Em 1936 foi criado,
na Inglaterra, o "British Institue of Public Opiniôh" e_.__em
1938, na França foi fundado_ pelo sociólogo Jean Stoetzel,
o "Institut Français d'Opiniõn Public". No Brasil, no entanto,
apesar da multiplicação de empresas especializadas, a forma
de colher as informações ainda é pouco_sofisticad_a, seja pela
deficiência do sistema de telefonia._ que não atinge O país
todo, seja por razões cu!turais. Aqui, boa parte do el~itorad~
prefere votar no candidato que, segundo as pesqutsas, va1
ganhar, importando pouco seu partido, sua plataforma ou
suas convicções ideológicas.
_ Nesse capítulo a questão torna-se mais complexa e merece .
a atenção e o estudo dos Srs. Seriadores e do. Sr. Presidente ..
Em todo o mundo democrático são realizãdas a-s- pes-quisas
de intenção de voto que, sempre, contemplam a clássiCa pergunta: "se as eleições fossem realizadas hoje em quem o S_r.
ou a S~ votaria?". Esse tipo de pesquisa avalia a rejeição
("em quem o Sr. ou S~ não votaria em hipótese alguma?"),
a avaliação do candidato confrontado com os outros, avaliação
do candidato e de_suas propOstas juntO ao _eleitorado, avaliação
dos temas que os eleitores julgam mais importantes, avaliação
do desempenho dos candidatos no cargo eleitoralmente pretendido e a avaliação dos votos da.do$ no passado recente,.
diante das_ preferências atuais, o que mede o índice de fidelidade do eleitor a idéias, temas ou ideologias.
- A sOma destas iilfOnriações e as tabulaçóes que daí decorrem orientam os candidatos e seus final)ciadores, _além de
mostrarem, nitidamente, o que o eleitorado deseja. As fon~es
financiadoras, legais ou extralegais, refletem as preferências
demonstradas nestas pesquisas. O financiamento de uma campanha funciona como um investimento a longo pr~zo q?e
exige viabilidade e ganhos futuros. Os fundos de finanCiamento não ignoram os candidatos com menores chances, que
lhes poderão ser úteis em tarefas específicas. Uns recebem
mais, outros recebem m.~nos, em função dos resultados das
pesquisas de intenção de voto. Creio, _Sr. Preside~te, Sr""&
Senadoras, Srs. Senadores, que não preCISO fazer mmta_s refe_-
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rências ao proces.So de impeachment que e~tá por ser julgado
aqui, neste Plenário do Senado Federal.
Do que se cogita ali? Da utilização, entre outras irregularidades, das chamadas sobras de campanha, que chegaram
a um enorme vulto, por conta de doações não reveladas._
Quem fez as doações, na realidade, trabalhou como se fora
um investidor no mercado futuro. Este tipo de negócio propiciou- o surgimento de personagens como o empresário que
deu origem à ComissãQ Parlamentar de Inquérito, cuja conclusão terminou por retirar do Palácio do Planalto o presidente
eleito.
Ou seja, as pesquisas feitas no período -linediatamente
anterior à eleição de 1989 revelaram o que o povo queria
ouvir e o candidato que estava dizendo aquilo que o eleitor
desejava. Abriu-se, então, a chance mais que perfeita de um
ótimo investimento de longo prazo. O marketing político produziu o candidato perfeitamente ~nqua_drado nas informações
das pesquisas. Ele foi vendido ao eleitor, como se vende um
sabonete nos comerciais de jornais ou de emissoras de televisão e rádio. As pesquisas acertaram neste caso, influenciaram
o eleitor e colocaram ó Brasil no caminhO do desãstre polít!co.
O exemplo recentfssimo indica o rísco existente na diVulgação dessas chamadas pesquisas de intenção de voto. Elas
são utilizadas como instrumento do marketing polftíco. Em
verdade, o nível de confiabilidade .das pesquisas eleitorais,
no Brasil, é surpreendentemente baixo. Vou dar alguns exemplos da eleição para Governador de 1986.
O IBOPE informava, às vésperas do pleito, que o Sr.
Itamar Franco_; hoj_e Presid~nte da República em- exercício,
iria vencer a eleição e_In Minas Gerais com 39% dOs_ votos.
O vencedor foi -NeWton Cardoso, que Obteve 40% dos v_oios
enquanto o atual Chefe do Governo Federal conseguiu apenas
36%. No .Rio Grande do Norte, atribuí_a a vitória au Sr. João
Faustino. Venceu o Sr. Geraldo Melo. Esses são casos de
erros quanto ao vitorioso. Mas há o~trosCasoS
q-Ue, embora
o vitorioso tenha sido previsto, o volume de votos foi substancialmente diferente daquele registrado n~as pesquisas. Não vou
cansar V. Ex~s com tantos exemplos. Vou recorrer a apenas
mais um, ocorrido no meu Estado, Santa Catarina. O IBOPE,
também em 1986, previu a vitória de Pedro Ivo com 51%
dos votos. AcertoU no vencedor, mas errou no índice. O ganhador obteve somente 44% dos sufrágios. P_o ponto de vista
da estatística, trata-se de um erro significativo.
Não se pode, evidentemente, evoluir nesta linha de pensamento a ponto de solicitar a proibição da publicação das pesquisas. Mas, antes de mais nada, é importante saber, nestes
tempos de impeachment, que as pesquisas tem sido utilizadas
como um instrumento de "marketing político", uma nova,
diria até recentíssima atividade, que tenta maximizar. as póssibilidades do candidato a partir das verdades reveladas pelas
intenções de:: voto. Neste sentido, a pesquisa, sem dúvida,
influencia não só o eleitor, como o financiador da campanha.
Sr. Presidente, S~s Senadoras, Srs. Senadores, é muito·
difícil fazer um cotejo, como estou fazendo, das previsões
dos institutos de opinião pública com os resultados finais.
Os Tribunais Regionais Eleitorais demoram uma eternidade
para apresentar o resultado definftivo. Ei:tqua-rito isso, os Institutos bombardeiam a·opinião pública, como fazem os cursinhos de vestibular, tentando demonstrar os seus respectivos
índices de acerto.
No meu caso-; baseei essa fala que lhes trago nos trabalhos
elaborados por um Assessor Legislativo do Senado Federal.
Jorge de Souza, já aposentado, mas ainda professor da Uni ver-
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sidade de Brast1ia. Ele estudou minuciosamente ~s previsões
dos institutos de opinião pública ç_ as comparou com os resultados fimiís -publicados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
Reuniu suas conclusões_em um livro chamado Pesquisa Ele~to
:ral, Críticas e Técnicas, editado pelo Ce-ntro Gráfico desta
Casa. TariJ.bém busquei inspiração _em outro livro, recéin-lançado, curiosamente intitulado ·voto é Marketing, o Resto é
Política, onde são discutidas estratégias eleitorais competitivas. Uma delas, sem dúvida, é a franca utilização das pesquisas de opinião que são divulgadas apenas, e quando, for politicamente-convéniênte 'ilá Candidato.
Há registres de erros monumentais nas previsões dos institutos brasileiros. Um deles foi a eleição da Sr' Maria Luíza
Fontenelle para a prefeitura de Fortaleza. Nenhum técnico
foi capaz de prever sua vitória. Os institutos de pesquisa não
têm sido capazes de antever o absenteísmo e o índice de
v:otos_ nulos e brancos, o que modifica substancialmente o
result"1.cJo.
.
Creio Sr. Presidente, Sf:'s S~ma~oras, Srs. Senadores, que
isso Ocorre em função de uma certa comodidade, ou falta
_de hábito. A .realidade_ é que não se faz o cotejo entre_ o
·preVisto e o resultada final da eleição. Isso acontece também
porque boa parte do financiamento das candidaturas provém
de fontes que não podem ser reveladas.
Acabada a apuração, é melhor esquecer tudo o que foi
dito antes. Acontece, ainda, porque a sociedade brasileira
não aprendeu a enxergar o erro na previsão. Além disso,
inexistein centros universitários que se dediquem ao estudo
da matt;ria, aJustiça Eleitoral é normalmente omissa quando
examina a questão e o Congresso_ Nacional, por razões que
me escapam, recusa-se a examinar o a~~unto.
ESse é o primeiro de uma série de pronunciamentos a
respeito do assunto. Mas, desde logo quero deixar clara a
minha posição. Não pretendo, como já disse, trabalhar em
favor da proibição da publicação de pesquisas, porque o cidadão tem o direito constitucional de conhecer a opinião da
maioria. Mas, mesmo partindo da premissa de que todos os
institutos de Pesquisa de Opinião Pública são sérios e trabalham t;fentro de padrões cientificamente corretos, creio que
eles devem ser mais fiscalizadOS. o-verbo fiscalizar, em verdaqe, não. se aplica ao caso. Os InstitutoS de Opinião P-ública
precisam informar, sem dúvida, o seguinte:
-·-i_-_::o nome do-p_ªtrocinador da pesquisa;
Z- a descrição -da técnica de obtenção das informações
(se as entrevistas foram realizadas pessoalmente, por correio
ou telefone);
3 ___,.os tamanhos exatos das amostras e subamostras utilizadas;
4- as estimativas populacionais do universo· pesquisado
e suas possibilidades de erros;
5-o nível de confiança das estimativas e os seus erros
absolutos;
6 - O rol das questões propostas na pesquisa.
Creio, Sr . .Ptesid~nte, Sr~s Senadoras, Srs. Senadores,
que se forem atendidas_essas precondições, o eleitor, o político
e o financiador terão melhores condições para conhecer a
intenç-ão real da pesquisa e não se deixar por ela influenci~r.
Ou, caso contrário, se estiver convencido do acerto, entender
que a(Juele é o retrato real e fidedigno da situação política.
O que não se pode mais admitir é que a simples pu61icação
d~ pesquisas de intenção de voto, com patrocinadores ocultos
e metodologia desconhecida, termine por modificar o resultado de Uma eleição. '
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Não hesito em afirmar que, nestes tempos de impeach~
ment, de cheques fantasmas, de "sobras de campanha", de
contribuições disfarçadas, de tudo, enfim, que apareceu na
Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a_ a_dmi_nistração
Collor. é chegado o momento de o Congresso Nacional enfrentar essa ·questão. _Marketing políticoMeleitoral sempre haverá,
assim como sempre haverá marketing comercial. Mas tanto
os eleitores quanto os políticos precisam ter a ex-áfà noção
da origem e do objetivo das informações que a eles chegam,
sempre envolvidas pelo bonito e chã.rmoso rótulo de pesquisa
de opinião pública.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Con-

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores,
o assunto que ora pretendemos abordar tem sido objc:to de
muitas manifestações nas du.as Ca&as do Congresso Nacional
- e aproveitamos para ob5l!rvar que foi terna de recente
pronunciamento do ilustre Senador Marco Maciel, nesta tribuna- o que evidencia a sua relevância no momento atual.
Trata-se da questão da paralisação das obras da__ Usina
Hidrelétrica de Xingó, localizada entre os Estados de A.lagoas
e Sergipe, a·180km da foz do rio São Francisco.
Ainda está gravada na memória de todos nós, nordestinos, o- episódío dO racionamento de energia elétrica linposto
na Região Nordeste no ano de 1987, que provocou graves
conseqüências parâ a sua jã combalida economia.
Naquele mesmo ano, no curso .do mês de março, iniCiava-se a constru_ção da Usina de Xingó, obra de fundamental
importância para afastar os. riscos-do racionamento em razão
do déficit de energia ou mesmo dos efeitos- perverSos de um
black-out.
O estado de inadimplência do Poder Público determinou
a paralisação das obras a cargo de um consórcio de três grandes
empresas,. entre outubro de 1989 e junho de 1990, o que
acarretou o retardamento da con_clus.iio da Usin~ por dois
anos, elevando acentuadamente os custos financeiros e promo-vendo o_ desemprego de_q;:rca de dois mil trabalh(;tdOrj:!$.
O pi:'ejuízo financeiro provocado pode ser medido pelos
números divulgados pelos órgãos competentes que previam,
íriicialmente, o custo total da obra em torno de lJS$1,06 bilhão
que, após a paralisação passou a ser orçado em US$2,9 bilhões
·e que hoje está estimado em USS3,2 bilhões.
.
Se há dúvidas sobre valores relativos às obras já execu~
tadas, que elas sejam devidamente apuradas e esclarecidas.
A realidade é que, nos planos social e econômico, aquele
episódio _trouxe sérias conseqüências para a Região, como
não podia deixar de acontecer, pois a drástica redução de
ingresso de recursos desti(lados à execução da obra provocou
aumento do nível de desemprego, a queda da produção de
bens e retração no-comércio.
Com a retomada dos trabalhos, em junho de 1991, foi
possível concluir o desvio do rio São Francisco para o ii:tício
da construção da barragem que há de reter a água contida
num reservatório de 85km quadrados.
Mantido o ritmo de construção, prevê-se para 1994 o
fechamento das comportas e o iníciO âa geração dos 3.000
megawatts (mW) distribuídos em seis geradores a partir de
agosto daquele ano.
Todavia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, nova ameaça
paira sobre o cronograma de investimento da obra, devendo-se
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neste momento alertar as autoridades federais re.sponsáveis
pelas finanças públicas para o fato de que, no caso -de urna
nova paralisação, os prejuízos financeiros pelo atraso de um
ano estão sendo orçados pela CHESF em US$150 milhões.
Bem sabetnQS_ das difi.ct-~ldadeS; que o governo orecentemente instalado está .enfrentançl.o para colocar em ordem o
País, pois o encontrou à beira do abismo, com relação a praticamente todos os setores, tudo acoplado a uma calamitosa
recessão.
A nossa preocupação se justifica, tendo em vista que
a paralisação das obras da Hidrelétrica de Xingó, que se encontram num estágio que já consumi.tJ _?prOxím<idamente US$1 ,8
bilhão, correspondentes a 67% do seu orçamento global e
que apresenta um percentual de 66% das obras de engenharia
civil já executadas, haverá de provocar um atraso que, fatalmente, exporá a Região Nordeste a um risco de racionamento·
(déficit de energia), em 1996, em torno de 10%, estimativa
esta apresentada pela Eletrobrás em maio deste ano, já havendo trabalhos que ampliam este déficit para 15%.
A ameaça do black out não está ~fa!;lt;:tda s~ nãq !:je obe}lecer. com rigor. o cronograma de_ X\ngó.
Cabe registrar, ademais, que já se iniciou a aquisição
dos principais eq-uipamentos e a montagem eletro~mecânica
da primeira fase. Assim, o retardamento desta refletirá no
adiamento da entrada em funcionamento da seg!J,nda fase,
que elevará para 5.000 megawatts a capacidade geradora da
usina, ou Seja, 50% de toda aquela instalada no Nordest_e.
Não obstante os ~rgumentos aduzidos por aqueles que
acenam ~om a paralisação d:a obrá -põr carência de recurSos
no etário federal._ Cabe cons~dera.r que_ ~a previsão orçamentária do projeto, e-stimada em U$$6_38.Q1Uhões para -o ano
de- 1992~ apenas US$106 milhões s~o recur_sos advindo'S do
BNDES/FINAME e se destinam_ à compra 'de equipameritos
e insurrtos nacionais; US$340 milhõeS serão transferidoS pela
Eletrobrás; US$ 50 milhões provém da CHESF e correspondem a custos indiretos do projeto sobre a empfesa- e, por
fim, US$60 milhões deverão provir de empréstimos para a
aquisição de equipamentos na Alemanha.
- - Ainda quanto ao volume de recursos a serem apertados,
merece destaque _o fato de que, no. p~río~~ ~(19?~ a 19?5.
a estimativa é de que se invista n·o setor elétrico em todo
País, segundo dados fornecidos pela Eletrobrás, US$21,4bilhões, sendo que no corrente ano e no próXimo (1992 e 1993)
os investimentos previstos são de US$4 milhões em cada exer~
cício financeiro.
-ComO Se pode concluir, os recursos a serem alOcados
pelo- Tesouro, ·emhOfa o seu quantitativo, à primeira vista,
possa parecer substancial dentro do quadro de penúria por
qüe atravessa o País, na realidade não chegam a agravar a
situação financeira, devendo-se registrar os benefícios de ordem económica e social que a manutenção do ritmo da obra
traz para a Região e para o Brasil.
É inegável que a Hidrelétrica de Xingó constitui o ·em~
pteei:tdimento- eni. execução mais importante do setor de produção -de energia elétrica e, uma vez concluída a sua primeira
fase, prevista para 3.000 megawatts, o Brasil passará a contar
com maiso 18,4 milhões de megawatts-hora por ano.
Diante da ameaça de se concretizar uma nova paralisação
·_das obras de Xin_gó - o que ce-rtamente traria consigo um
sério colapso no setor energético _do Nordeste e do próprio
País - , é necessário que, a exemplo do que foi feito pela
classe política em geral. em março de 1988, se renove a mobilização com idêntico objetivo.
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Naquela oportunidade, Ct:!'nto t!.cinqücnta parlameiltarCs,
compreendendo a totalidade dos representaJ?tes dos Estad_os
e da população norde_stina nas duas Casas do Congresso ~a~I~
nal, acima e alêm de qualquer diferença qe_ na_t~,J.reza parttdana
ou ideolóoica encaminharam ao então Presidente da República, o h~je ilustre Senador José Sarney, veemente e dra~á
tico apelo em prol da c~11_!_!nuidade da construç~o da menciOnada hidrelétrica tocãlizada no baixo São Franctsco.
Devem as forças politicas, sociais e econômi~s_, e não
apenas as do Nordeste, conscientizai"-se d_a importância desse
empreendimento e jurtfar~Se ao governo federal na busca de
soluções que, não obstante a delicada situação _9ue atrav_e~sa
o País, possam definitivamente resolver a questaQ encrgettca
da Reoião, que necessita urgentemente desenvolver-se, para
acaba; ou, pelo menos, reduzir as grandes distorções que
apresenta, no cotejO com outras regiões brasileiras.
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RESPOSTA AO REQUERIMENTO DE
INFORMAÇÕES N' 663, DE 1992

A eclosão do conflito na ex-República Federativa Socialista da Iugoslávia deveu-se às declarações de independência
das Repúblicas da Croácia e da Eslovênia,_em junho de 1991,
e da Bósnia-Herzegovina, em janeiro de-1992.
O Governo brasileiro, fiel ao princípio de autodeterminação dos povos, decidiu r~conhecer a independência da Croá·
cía e da Eslovênia, em 24 de janeiro de 1992. tendo sido
divulgadas à imprensa notas sobre a iniciativa tomada. Em
anexo, encontra-se cópia da nota sobre o reconhecimento
da independência da Eslovénia. A nota sobre_ o reconhecimento da independência da Croácia teve idêntico teor. A
independência da Bósnia-Herzegovina fo_i recop:hecida em 11
de junho de 1992, por ocasião da admissão daqu_ele _país. como
membro da Organização das Nações Unidas. Até o presente,
Não nos parece que seja esta uma pretensão destiwída
não foram estabelecidas relações diplomáticas com as três
de fundamento. Ao co-ntrário, entendemos de noss_o_ dever
Repúblicas.
concitar todos os setores da sociedade nordestina a se engajaAo. mesmo tempo. o Go~e.r~'? ]J~a:sileiro continuou: á mãorem na luta pela manutenção do cronograma de ~onstrução
ter relações com o Governo de Beigiado, tendo recon"l~~cido
desta importante e indispensável obra para a população do
"de facto" a República Federativa da Iugoslávia, criaÇa ~m
Nordeste.
abril de 1992 e integrada pelas Repúblicas da Sérvia·e· MonteNão se trata da defesa de obra suntuária ou de duvidosa
negro, como sucessora da Repúblíca Federativa Socialista da
relevância sócio-e_conômica, mas da luta pela construção de
Iugoslávia.
uma usina de grande porte, que produzirá energia elétrica
Assim sendo, a Embaixada do Brasil em Belgrado permasuficiente para assegurai", por um largo tempo, o bem-estar
nece em funcionamento, sob a chefia do Embaixador Antonio
do povo, com relação à prestação de serviço de di_stribui~áo
Amaral de_ Sampaio.
de eletricidade, e atenderá a demanda do setor _mdustnal.
O Brasil tem participado, no âmbito da Organização rlas
qu~ está impossibilitado' de Ci-escer se não diospuser de a~unNações Unidas e da Comissão de Direitos Humanos, em Gedantes fontes energéticas.· ·. , o
· -. •, -- --. . : .· .·
nebra, das iniciativas internacionais destinadas à busca de
A mobilização "qúe ôra _p·ropornos;,FiS;a a sensrbihf"r; 'ls, .. soluçôes para o conflito n~ Jugoslávja. _ _
._
._
autOridades· à:sponsáveiS pela áte~· CcbnôíníCa~, para_que dêem
O Governo brasileiro atendeu im~diatam,eme ao col)vite
tratamento prioritário que- viabilize a continuidade dessa grando Secretário-Geral da ONU para que oficiais das Forças
diosa obra.
Armadas integrassem o quadro de obserVadores das Forças
As autoridades competentes, no atual Governo, já anunde Paz das Nações Unidas na Iugoslávia, já tendo assumido
ciaram_que não haverá atraso no cronog~ama ~a_s obra~ .. Çonsuas funções treze militares brasileiros.
fiamoS nesse compromisso, mas esta co~fm~l.Ça nao ~ev~ unp~
. Além disso, o Governo brasil~iro, por Decreto de 19
dir que nós, nordestinos, nos manifestemos, com _a msisténcta
de jUnhO de 1992, tornou obrigatôrid o cumprimento das sannecessária, sobre a relevância da conclus~o das obras nos
ções aplicadas à Iugoslávia pela Resolução n' 757 (1992) do
prazos rigorosament~ ç~tabelçcidos.
_,
·Conselho de Segurançadas N~ções Unidas.
Por entendermos oportunas e adequadas, lembramo~,
Recentemente, em s_u3 XLVH sessão, a Assembléia-Geneste passo, as palavras proferidas pelo ex· Presidente ?a Teleral da ONU aprovou a Resolução n" 47/1, que considera que
brás, em 1987, por ocasião do terrível racionamento _1m. posto
a República Federativa da hagoslávia (Sérvia e Montenegro)
à sofrida população nordestina:
• ~· . .
não poâ"e continuar automaticamente a ser Estado-membro
.. Algumas avaliaçõe_s preliminares desses ef71tos mdr~~m
das Nações Unidas em substituição à extinta Repúhlica Fedeque o custo de déficit (de energia)~para a economia das regwes . rativa SoCialista da Iugo~Iávia. A Resolução também estabeatingidas, supera várias vezes o investimento.r~clarnado para · lece que a República Federativa da Iugoslávia (Sérvia e Monsuperá-lo, mesmo sem considerar o custo adiciOnal das solutenegro) deverá solicitar admissão nas Nações Unidas e não
ções emergenciais decorrentes e os impactos sociais_ e polítideverá participar dos trabalhos da Assembléia-Geral. Adecos."
_
_
mais, o texto aprovado toma nota da intenção do Conselho
Esta Sr. Presidente e Srsh.Senadores, a conclamação
de Segurança de considerar o assunto novament_e. antes do
que fazed10s desta tribuna, isenta de qual_quer bande~ra_políti
término da presente sessão da Assembléia-Geral das Nações
co-partidária, tendo em vista apenas. o mtercsse publico de
Unidas.
ordem não apenas regional, mas nacronal, que envolve essa
Na votação, o Brasil se absteve por considerar que os
questão.
termos da Resolução não se coadunam com os dispositivos
Antes de encerrar, Sr. Presidente, solicito que conste
da Carta das Nações Unidas referentes à suspensão ou expuldos Anais do Senado Federal, para conhecimento de todos,
são de Estados-membros, e que a exclusão da AsSembléiaresposta ao Requerimento de Informações n" 633/92.
Geral de qualquer uma das Partes envolvidas n6 conflito na
Muito obrigado.
ex-República Federativa Socialista da Iugoslávia não contribuirá para os esforços de paz que atualmente estão sendo
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. JU- envidados. Tal posição foi devidamente explicitada el!l declaração de voto feita pelo Representante Permanente do Brasil
TAHY MAGALHÃES EM SEU DlSCURSO:
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autodeten~:linação dos povos e a indicação, pelo Governo Cla
Esl?vênia, da disposiçâO de respeitar o direito intemaciO:Oal

junto às Nações Unidas em Nova York após a votação da
referida Resolução pela Assembléia-Geral.
e oS princípios e propósitos das Nações Unidas, bem como
Palácio do Itamaraty,
de
de 1992.
de garantir o respeito aos direitos humanos e promover a
NOTA DO GOVERNO BRASILEIRO SOBRE
- - conSolidação da democracia.
O RECONHECIMENTO DA INDEPENDÊNCIA
O reConhecimento pelo Governo do Brasil da indepenDA REPÚBLICA DA ESLOVÊNIA
dência da República da Eslovênia não implíca qualquer alteraO Goverilá brasileiro procedeu, na data de hoje, por
ção nas tradicionais relações de cooperação e amizade que
meio de comunicações às autoridades competentes, ao recoo Brasil mantém com o Govemo_da Jugoslá~ia.
nhecimento da independência da República da Eslovénia.
O Governo brasileiro está manifestando su_a_ disposição
A decisão brasileira é tomada por estarem configurados
de proceder ao estabelecimento de relações diplomáticas com
os elementos de fato e de direito necessários ao, r_ecçmhea Eslovênia.
cimento dos Estados. Leva também em conta o pri!lcípio ~a
Brasília, 24 de janeiro de J992.
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dência do Desenvolvimento do Nordeste-. para o Nordeste,
que os reçomendarão ao Banco Central do Brasil.
§ 10 ················-························~----~~--..&........~h-..--;~-!-....
§ z~ Para processamento das análises, as institlfl.Çõ~s referidas neste artigo deverão compor a Comissão de_CODYersão
da Dívida Externa para a Amazónia (CODAM), e a Comissão
de Conversão da Dívida Externa para o Nordeste (CODEN),
-que apreciarão os proje!os a elas submetidos, considerando
prioritariamente:
I - ............ _, ___ ,,,:.: ................. : ..... : ... _-............ .
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Na
I I - ................................................................. ..
presente sessão_, terminou o prazo para apresentação de emenIII- .............. __ ... ,._.......... _.............................. ..
das ao Projeto de Lei do Senado n' 326/91, de autoria do
Senador Humberto Luçena, que autoriza a conversãO é_I'n cruJustificação
zeiros da dívida externa brasileira para financiamento de proO ilustr~ Senador Humberto Lucena apresenta oportuno
jetes ·destinados ao desenvolvimento sócio-económico da ree meritório Projeto de Lei n~ 326/92, que visa "a conversão
gião Nordeste e dá outras providências.
em cruzeiros da dívida externa brasileira, para financiamento
A matéria volta à Comissão de Assuntos Económicos
de projetas destinados ao desenvolvimento sócio-econômico
da região Nordeste".
para exame das emendas.
São as seguintes as eniendas apresentadas:
Conforme sobejamente demonstrado na justificativa, a
proposição permitirá, através de investimentos adequados e
previamente selecionados, fortalecer os esforços para integraEMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO
ção de região deprimida do País no contexto da economia
DE LEI DO SENADO N• 326, DE I991
nacional.
Nesse sentido~ entendemos que a fundamentação do PLS
Autoriza a conversão em cruzeiros da díVida eXtern~' 326/92 será reforçada com a inclusão da Amazónia Legal,
na brasileira, para financiamento de projetos destinados
para efeito de acesso aos financiamentos resultantes da converao desenvolvimento sócio-econômico da região Nordessão da dívdia externa.
te, e dá outras providências, nos termos do art. 235,
A Amazônia Legal é região paradoxalmente rica e carente
II, d, do Regimento Interno.
de recursos, uma vez que se ressente, ainda, de investimentos,
que, b~m orientados, lhe garantam, por um lado, a necessária
EMENDA N'1
preservação ambiental e, por outro, o indispensável desenvoJvimei:J.to sócio-econõmico.Dê-se aos arts. 1~ e 2~ a seguinte redação:
Acreditamos, assim, que a presente Emenda aperfeiçoa
"Art. l~' Fica autorizada a conversão em cruzeiros dos
e complementa o Projeto de Lei do .Senador Humberto Lucetítulos da dívida externa brasileira que se destinem ao fmanciana, dando-lhe a dimensão nacional de busca da diminuição
mento de projetas relevantes para o desenvolvimento sócio-edos desequihbrios regionais do País. E esse esforço, certaconómico da Amazónia Legal e do Nordeste brasileiros.
Art. 2~ A emissão dos cruzeiros far-se-á sem deságio
mente, reverterá pará a economia do Brasil, como um todo;
seja peTo melhor aproveitamento do potencial do Nordeste
e sua liberação dar-se-á de acordo com o cronograma de íme da Amazónia, sejª pelo aumento da contribuição dessas
plantação dos empreendimentos, co"m base em análise conjunta desenvolvida pelo BNDES-Banco Nacional deJ)eseQ,- • regiões, e acesso de suas populações, a um nível de renda
mais digno e próximo daquele já usufruído pela média do
volvimento Económico e Social - , com o BASA - Banco
povo brasileiro.
da Amazônia- e SUD8-M -Superintendência do DesenvolSala. das Sessões, 3 de dezeinbrQ de 1992. - Senador
vimento da Amazónia, para a Amazônia Legal; e com o BN)3,
Júlio Campos.
-Banco do Nordeste. do Brasil e SUDENE- SupenntenO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Na
presente sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas ao Proj_eto de -Resolução n<> 71, de 1992, de iniciativa da
Comissão Diretora, que dispõe sobre a aplicação da Resolução
n9 59, de 1991, aos servidores do Senado e dá Ç>l!tras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria SeráiõCIUídá na Ordem do Dia oportunamente.
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BMENDA ~·2
Estenda~se_ à região Norte o que se propõe no Projeto:
Ao art. 1~, onde se lê: "do Nordeste brasileiro",
Leia-se: "do_ Norte e do Nordeste_d_o Brasil'\ __
Ao art. 2°. caput, onde se -lê: "análise COf.ljuntanie_nt~-
desenvolvida pelo BNDES- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômicó e Social, BNB - BAnco do Nordeste
do Brasil e Sudene- Superintendência do DesenVolvimentO

do Nordeste"..
Leia-se: "análise conjuntarnerite--feit3. pelo BNÚES Banco NaCional de DesenvoLvimento Ec.::.onômicQ__ e Social,

BASA - Banco da Amazônia~S/ A. BNB ,- Banco do Nordeste do Brasil,_ Sudam - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia_ - e SUDENE - Superintendência
do Desenvolvimento do Nordeste".
Ao art. zç., § 29 - onde se lê: "Comissão de CollversãOda Dívida Externa para o Nordeste (CODEN)",
Leia-se: "Comissão de Conversão da Dívida Externa para
o~ Norte-Nordeste (CODEN)".
Em conseqüência, corrija-se a ementa-do Projeto.
Onde se lê: "da região Nordeste"
Leia-se: "das regiões Norte e Nordeste".
Justificação
Visamos ao preenchimento de uma lacuna: a imensa região Norte do Brasil é tão carente e subdesenvolvida quarito
o Nordeste, embora este último ainda disponha de alguns
bolsões de riqueza industrial e turística, prinCipalmente no
seu privilegiado litoral.
.
Ê ~ora de u~ir esforços? pata que ·se prormwa-a imperiosa
correçao das destgualdadcs mter-regionais, ameaçaS à própria
intcg~idade nacional.

Sexta-feira 4 9963

Aplicar recursos na J:"egião Norte representa defesa de
nossa soberania, além de seguro investimento, no interesse
de todo País.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1992. - Senador
Henrique Almeida.

REGIMENTO INTERNO
Art. 230. -Não se admitirá emenda:
c) que diga respeito a mais um dispositivo, a não ser
que se trate de modificações correlatas, de sorte que aprovação, relativamente a umdispositivo, envolva a necessidade
de se alterarem OUtros; - ---

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-:se hoje, às
18h30min, com a seguinte

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 7!, DE 1992
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~
71, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora. -que aiSp"ôe
sobre a aplicação da Resolução n? 59, de 1991, aos servidores
do Senado Federal, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nada
mais 'havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
{Levanta-se a sessão às 18h14min.)

Ata da 266a Sessão, em 3 de dezembro de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 49 8 Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Rachid Saldanha Derzi
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM..SE PRESENI'BS OS SJ!.S. SENADORES:

Affonso _camargo - Alfredo campos - Almir Gabriel
- Alufzio Bezerra - Alvaro Pacheco - ~_goino Mendes
- Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras
-Carlos De'car!l ~Chagas Rodrigues- Cid Saboia de carvalho -- :çario Pereira - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Eva Blay -:- _F_rancisco
Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Gerson camall! - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena
- Hydekel Freitas- Irapuan Costa Júnior -~Jarbas Passarinbo - J oao catmon - J oao Rocha - Jonas Pinhtiro - José
Fogaça -José Paulo Biso!- J únia Marise ::- J utahy Magalhães
- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg NuneS- Rocha

- Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto- Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda ,... Marco Maciel - Mário
CoVas - Mauro Benevides - Moisés Abrão - Nabor -.Júnior
- Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão Onofre Quinan - Pedro -Simon -- Pedro Teixeira - Rachic;l
Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Rcinan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valmir
campelo.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A lista
de presença acusa o comparecimeritQ de 61_ Srs. S~nadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessao.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
- O Sr. -1" Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte ~
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EXPEDIENTE
OFÍCIOS
(Do Sr. I' Secretário da Câmara)
Dos Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•I07, DE I992
(N• 7.601/86, na Casa de origem)
Define a atlvidade de cabeleireiro profissional autónomo e dá outras providências.
O Côngre~so Nacional decreta:
Art. 1~ Considera_--~e cabelereiro profissiOnal autónomo
a pessoa física, sem vínculo empregatfcio. devidamente cadastrada em orgão disciplinar coinpetente, que preste serviço
profissional de cabelereiro, em caráter eventual ou continuado, em estabelecimento do ramo de cabelereiros ou- diretamente com os usuários desse serviço.
Art. 2~ A prestação de serviços de que trata o artigo
anterior compreende o corte de cabelo e tratamento do mesmo, pelo contratado.
'= __
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de _sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário:
_±o_

(A Comissão de Assuntos Socia.is.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' I08, DE I992
(N• 3.315/,92, na Casa de origem)
(Do Ministério Público da União)
Dispõe sobre a estruturação do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios, e dá outras providências.

Dezembro de 1992

I - promover a integração e a coordenação dos órgãos
institucionais ligados_ à sua atividade setorial, observado o
princípio da independência funcional;
I I - manter intercâmbio com órgãos ou entidades que
atuem em áreas afins;
III- encaminhar informações técnicos-jUrídicas aos· órgãos institucionais qtie atuem em seu setor.
Art. 3~ A Secretaria de Coordenação da Defesa da Ordem Jurídica Criminal exercerá as funções de sua competência
relativamente à observância das normas penais e processuais
penais, inclusive as de execução penal.
Art. 49 A Secretaria de Coorde-nação de Defesa da Ordem Jurídica Civil exercerá as furições de sua competência
relativamente à observância das normas cíveis e processuais
civis ..
Art. 59 A Secretaria de Coordenação da Defesa dos
Direitos Individuais e Sociais exercerá as funções de sua competência relativamente à proteção dos direitos humanos, do
consumidor, do património público social, do meio ambiente
e de outros interesses difusos e coletivos.
Art. 69 O Procurador-Geral de Justiça designará:
1- dentre os Procuradores de Justiça:
a) o Vice-Procurador-Geral cte Justiça, que o substituirá
em suas faltas e impedimentos, auxiliando-o e exercendo as
atribuições que lhe forem delegadas;
~) o_s Secretários de Coordenação quem devam chefiar
as Secretarias_de Coordenação especializadas;
I I - dentre os Promotores de Justiça, os Promotores~
Chefes das Promotorias de Justiça.
Art. 7~ Os Promotore~ de Justiça, durante o exercício
da Chefia de Promotoria de Justiça, terão a representação
do cargo efetivo, acrescida de dez por cento. observado o
disposto no art. 1' da Lei n' 8.448, de 21 de julho de 1992.
Art. s~ Ficam criados, na carreira do Ministério Público
do Distrito Federal, oito -cargos de Procurador de Justiça,
quarenta de Promotor de Justiça e vinte de Promotor de Jus- _tiça Substituto, a serem providos na forma de lei.

O Congresso Nacional ·decreta:
Art. 1~ O MinistériO Público do Distrito_ Federal e TerArt. 9~ Ficam criados no Qtiadro" Permanen-te do Minisritórios tem a seguinte estrutura básica:
tério Público do Distrito Federal e Territórios. trinta e sete
cargos de Técnico, cento e vinte e-dOis de Assistente e sessenta
I - Gabinete do ProcUrador-Geral de Justiça;
de Auxiliar_ da Carreira de Apoio Técnico-Administrativo do
I I - Gabinete do Vice-Procurador-Geral de Justiça;
Ministé-rio Públíco da União, em conformidade com a Lei
III -Secretaria dos Órgãos Colegiados;
n~ 8.428, de 29 de maio de 1992, a serem pi:"ovidos por concursO"
IV- Gabinete do Cprregedor-Geral do Min_i_stério Púptiblico.
blico;
_
V - Secretaria de_ Coordenação da DefeSa da_ Ordem
Art. 10. Ficam criados os cargos ·em comissãO do Gru;;Jurídica Criminal;
po-DiieÇão e Assessoramento Superior, as FunçP,es Gratifí~
VI -Secretaria de Coordenação da Defesa da Ordem
cadas - FG ~ as GratificaçõeS pela Representação de GabiJurídica Civil;
·
__
. nete constantes, respectivamente, dos Anexos I e II desta
VII- Secretária de Coordenação da Defesa dos Direitos
lei.
Individuais e SOciais;
··
VIII- Diretoria-Gtiral;
Art. 11. Ficam transformados os Cargos em Comissão
IX- Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Indie Funções Gratificadas constantes do Anexo III desta lei.
viduais e Sociais;
Art. 12. Os cargos em comissão e funções de que tratam
X- Promotorias de Justiça nas Circunscrições Judiciáos arts. 99 e 10 desta lei comporão a nova estrutura do Minisrias de Brasília, -Taguatinga, Gama, Sobradinho, Planaltina,
tério P_úbli_ço do_ Distrito Federal e territórios, e terão as unidaBrazlândia, Ceilândia, Samambaia e Paranoá.
des correspondentes e respectivas competências, bem como
Art. 2~ Às Secretarias de CoOrdenação, órgãos de adat_ribuiç_ões de dirigentes, fixados por ato do Procurador~Geral
ministração vinculados à Procuradoria-Geral9e Ju~tiça, comda República.
pete:
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Art. 14. As despesas decorrentes da aplicação desta lei
Art. 13. Não poderão ser designados, a qualquer título,
correrão à conta dos recursos próprios do Ministério Público
para Cargos em Comissão da Administração do Ministério
Público do Distrito Federal e TerritóriOs,- parentes consan~ - do Distrito Federal e TerdióriOs:
güíneos ou aifns, até o terceiro grau, de Procurador_es e PromoArt. 15. Esta lei entra em vígor na data de su,Cpublitores de Justiça, em atividade ou aposentados até cinco anos,
cação.
exceto ·se admitidos no QUadro Funcioilal mediante concurso
Art. 16. Revogam-se_-as ~~~posições em contrário.
público.

ANEXO

Art.

da Lei li•

I

• de

de

de 1992.

CARGOS EM COJIISslO

IEHKlNftÇio
1.

CÚ>Im

OWfl']DAIE

DJBB;Io,
- Secretario-EIIecutiw doa

&gãoe Oolegfme

- OJete de Gabinete do "'!:
~
- CJlel'e de GeM•te do Vi
~

-A

;asor

'l'O'l'AL

01

DAS-l01.3

01

DAS-101.3

01

DAS-101.2
DAS-l01.3
DAS-l01.2
DAS-l01.1
DAS-101.1

01
01

03

DAS-102.3
DAS-102.2

04
17

di

J\Btlça
- Olefe de Gabinete do Di
1etor-Geral
- CJlel'e de Departauento
- Secretario da Plawtoria
- CJlel'e de Divisão
-·~da Plawtoria
2.~
-.A as li

DAS-101.3

-

09
04
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.AIIEIO II

Art.

da Lei ••

, de

de

dl>mo

IBDIIHAÇJD

de 1992.

(JJANl'lJWE

OJef'e de Seçao

M-1

~

OJef'e de Setor

fG-2

Secretár.lo-lãldn1stvo

IG-1
JIG-2
JIG-3

30
14

Secre~W

Secre~W
fi>'l'AL

~

41
19
25

-

-

IBDOJIIÇ1D
Oficial

m

ortc1a1 D

At"tiUar D

02
72
145

VAI.IE (•)

257.348.86
205.866.29
161.187 12 .

m

A8EZO

Art.

da 11!1 ..

01
'l1

l2

n
n

01.

01
01
01

01
01
l2
OIS

&mJIIÇJo HmmCil
~

fiO

~

ar
....

ode

~ IE CARDE

Jjy

IJII:
-~
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S9R DO I'IIJiliiAilCB-

MI'IIJiliiAilCBl'liXliW1tRIAP6MHUII.I\IUA

:.?e,Wo IXB tfJIU'IÓmB
M

IISSlBif1ciA Jy

MiE1Ut M DIVJS1o IE l'f3DAL
MHEiUt M DIVISio IE CIÇNiq!
'IOEF.I!Wf;AS
~ M DIVJS1o IE A1IUIU§
IWiEl\it M D1YlSÃO IE IIOCUifJf
'rAÇio~
-

tur;llm mATlFICADAS
CHHIE SEÇio

de 1992.

ft!Ç&s

S1'IUftÇio Jl7iA

~

timoo ClDE

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

01
01
012

(Ú)l(l)

DIIIE'1'IB41IAL.

•

01
01

DAS-101.4
IE GABIIE!E
DAS-101.3
DO I'RX1IWlCBCBIL DAS-102.3
~
DAS-101.3
SfDIErARIO IE IKKI1UüA
DAS-101.2

.......... _11

01

SfDIErARIO IE RIXI1UUA

DAS-101.2

.......... 11

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

01

SfDIErARIO 1E RIXI1UUA

DAS-101.2

......... 1

01
01

CHD IE mP.ARrJoMEKro
CHD IE I&'ARrMElf10

DAS-101.3
DAS-101.3

.. 01

CHDIE~

DAS-101.3

01

QID'E

IE I&'ARrNifJt'l\l

DAS--101.3

!C--3
!C--3

12
06

CHD IE DIVIS1D
CHD IE DIVIS1D

......... -.

~

~

DAS--101.1
DAS--101.1

9908

Dezembro de
·-------------------1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sexta-feira 4

LEI 119 ,.UI, "E 2t DE JLUO DE UPZ
Oia 1 ClnCin do Apoio , _ .
Admlnfllmivo do M!Dilllilo l'llblico do

Vll!l<>e...,.CUJOS.!iu•-*
- - -..... di 0111111 pn>Videnclu.

O

PRESIDENTE

Poço abor que o Conpa<o

DA

REPiJaLJCA

NIÓCIIIII docma e eu IIJICiono

1

10Jirinle

Lei:
Arl. I" F""' criada, DO Quodro , . , _ do Minlllbio l'llblico do Vll!lo, I
Comira do Apoio Tl!cllic:o-Adrninimodvo, COIIIIihlldl doe ....,. do Uclúco. Al&istoaiO e
Awúlilr.COII!cxmo o .....,.oldtlla Lei.

Os - ............

Ali. 2"

ciGsiflell;lo do Lei ri' 5.645,

du _,.,.. , _ do

·-·tjc· *

* 10 * ........... * 1970, do Quodro ............. do~

l'llblic:o Fcdonl, do -l'llblic:o Mlli11r, do Mindl&jo- do 'Tnbllllo. d o l'llblic:o do DislriiO FedmJ e Torrit4ria&. -.poaoo - cro do Comin a 'I"" 10
men: o ll1i:o anlerl«, aa r..... do Tnnopooiçlodo ~-do .....,.o D dtl1a Lei.

f I" (VETADO)
12" (VETADO)

f :1" (VETADO)
Arl. 3" (VETADO)

f

I" (VETAOOO)

f 2"

(VETAOOO)

f 3"

(VETADO)

Arl. 4" (YI!TADO)
Arl.•f!l"

Os,........_...--

fiudoo aa TIIJOia- do AllolutiD.

illlopiiiOadiCmoln

*

qoe--

Lei ....

~oliDico.O...-doc~doqoo-01101111&0--•

julbo do 1991,- ~ ...
IOr\'ÍdoreS p1b1i1:oo o:iVia ra UDilo.

mem111- e-_,.,.

fadiceo

adoladoo pon."'

Arl. 6" (VETADO)
~o

llnlco. (VETADO)

An. 7"
Os 101'\'idon:S ocuplllles dos C&rJOS do Correila do Apoio 1'bl<:uAdministrativo do Ministtrio l'llblico do lJnilo fiCIIII oul>melidos 10 Rpme julfdi<o dos
aervidores plblicos civi~ da Uni.lo.
An.

r

O l'rocundor-Oerll do Repllbb<1 ltJulamentlrf: os pm:entuais do

vanllj:l:m de que lrl!l 1 Lei ri' 7.761, de 2S do abril de 191!9, do lonno que nto haja ownemo da

despesa pn:vma com 1 oplic.lçlo c1cs1a Lei.

·

Arl. 9" Nenhum• ltduçlo de ltllluneroçlo pocll;n - d o oplicaçlo dtl1a 1*oendo assezurod& ao IOn'ido< a dilereliÇ& camo Vlllll&tJD pwool, ....,.vel, ,..,. ablorvida..,.
prcmoçlo.

....,. *

Porlpfo llnlco. (VETADO)
Arl. 10: Os CIJJos em Canlsdo do Qnlpo-Dinoçlo e - . . . 1 0 Soperiola DAS. os Cor&OS em Comis&ao do ...........,...to • CCA e IS ClrolifiCIÇI!es pela ~IIÇio do
Oabinele - ORG continulm rtJidos pela lqi•loç•o .;;ente, III! IUl ~~o dnico. FICl o I'Jocundor-Genl da llopdblícl I1JklriDdo a JlRlCCdOr a
lnDSfonnoçlo dos fWIÇIIes do Orupo-Ilireçlo e ~ IDienDedijria • DAI em Fuuç6e&
Oratif~e~dls - FG, DOS 10m1os do 1111. I" da Lei ri' 1.116•. de 13 do clezmbro do 19!10, e da Lei ri'
1.2J6,do J31feO&OStodo 1991,oomlliiDtfttododospeu.
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oonll

An. Jl. AI e1espeoas ~TCnles da Oj•1ict.çlo áello l.el corm1o l
datoçôes orçomemma. elo MiniJU!rio Pllb1ico da Unllo.

du

Ar1. 12. Eslll.el enll'l em vi&<>r Jl.l dali de IUI pubH<açlo.

Art. 13. ReVOJom-oe as disposiçOes em oontruio.
Bnsn.iL 2 9

de

aaio

de 1992, 171' ela IDdependencla

e 104' da

FERNANDO COLLOR
C41io Bori•
AJf!:XO I

.. 4e

(Art .. 11 da t..i nt 8.428

Carreira de Apoio

29 de aalo

de 1992)

Téenico-A~ini•trativo

do

Miniatério PÚblico· de Uniio
CATEGORIA

CLASSE

PADRl.O

Especial

I a IV
I • v
I
v
v
I

c

Técnico

A

I
I
I
I

!:epecial

c

D
A

a
a
o
o

IV

v

2;400

IV
IV

I a III
I a IIJ:
I a Ifi
I a III

Especial

c

Auxi,liar

800

.•

"
Assiatente

OUA!f'I'IDADE

B
A

-

1-000

ANEXO li

(Art. 21

~a

Lei n•

8.4~8

, de 4:9

de

•aio

de 1992)

Tabela de Transposição de Cargos

SITUAÇJ.O NOVA

SJTUAÇAO ANTERIOR
CATEGORIA FUNCIONAL

RETERtNCIA

ClASSE

Especial

PAORJ.O

-

CATEGORIA

IV
III
II
I

v
Categorias funcionais de nível
superior que integra~ o Ouadro Permanentct do MPF. ~o
~o
MPM. do MPT e
MPDFT.

25
23 • 24
22

c

III
II
I

v

20 • 21
18 e 19
16
17
15
13 o a

•

B

12
e 11
e 09
e 07
• 05

A

10
08
06
02

IV

1V

III
II
I

v

IV
III

II
I

Técnico
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CATEGORIA TUNCIONAL

----

I

REF'ERtNCIA

CLASSE

P.\DR~O

CATEGORIA

IV
Especial

III
II
I

v

Cetegorias funeionais de nivel
médio* para
quais é requerido
o 22 Grau~ que integram o
Ou adro
Permanente do HPF,
do KPM~ do MPT
e
do MPOFT~

••

IV

c

31 • 32
29 e 30
27 e 28

III
II
I

Assistente

e
e
e
e

2S
23
21
19

IV

26
24
22
20

III
II
I

B

17 • 18
15o 16
13 •14
12

IV
III
A

11
I

27 • 32
2S • 26
23 • 24

Cate-gorias funeionais do n{ve-l
médio,
para
quais é requerido
o ] t Grau. que inQuadro
tegram
o
Permanente dO KPF
do MPPI, do MPT
do MPOf'T.

••

Especial

I

••

21
22
18
20"
IS o 17

I

•

111
11

111

c

li
I

Auxiliar
13 • 14
10 • 12
08 • 09

III
II

B

I

06 • 07
03 • os

III
II

A

I

ANEXO I I I

{Art. St da Lei nt 8.428

CATEGORIA

CLASSE

Especial

. de

29

de 1992)

VALOR. (Cr$)

IV
III

S83.ll9.62
SS5.352,02
S28.• 906,69
503.720,66

II

v

TécniCo

maio

PADRJ.O

I

c

de

IV
III
II

I

470.766,97
448.349,50
426.999,S2
406.666,21
387.301,15
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C A~\'ECiO~lA

CLASSE

PA~tRJ.O

Vlu.OR (CrS)

v

368.858,24
344.727, 33
328.311,74
312 .. 677,85
297.788,43

v

IV
III
II
I

283.608,03
267 .. 755,50
252.599,52
238.301, . .
224.812,67

IV
III
II
I

278 .. 591,84
265 .. 325,56
247.967,81
236.159,82

v

IV
III
II
I

224.914,11
214.203,91
204.003,72
194.289,26
181.578,75

IV
III
II
I

172.932,1'
164 .. 697,28
156 .. 854,55
149.385,29

IV
III
II
I

140.920,00
132.943,.CO
125.418,30
118.319,15

III
II
I

139.755,33
130.612,46
124.392,82

c

III
II
I

118.469, 3~
112.827,95
107.455,19

III

"

II
I

102.338,28
95.643,25
91.088,81

A

II

8

A

Especial

c
Assistente

B

A

E•peeiel

IV
III
II
I

Aux il ior

III

I

(À Comissão de Constituiçdo Justiça e Cidadania.)

86.751,25
82.620,24
78.685,94
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OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N'? 286/92, de 2 do coirente, comunicando a re]eição da
Emenda de n~> 1 e a aprovação da de n9 2 ao Projeto de
Lei da Câmara n• 41, de 1992 (n' 2.622/92, naquela Casa),
que altera a composição-e a organiZação interna do Tribunal
Regional do Trabalho da I• Região, com sede no Rio de
Janeiro, e dá outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 2'12.92.)
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí)- O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha. Derzi) ...:... Sobre.
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 874, DE 1992

OSR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- 0 ei(:ié~
diente lido vai à publicação.
Presentes na Casa 61 S!s. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 71, DE 199Z
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n<? 71, de 1992, de iniciativa da Comissão Dire"toia,
que dispõe sobre a aplicação da Resolução n<? 59, de
1991, aos seryidores do Senaclo Federal, e dá outras
proVidências.
. A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,-inciso
II, f, do Regimento Interno.
.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Em discussão o projeto, eril turno único.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. o .
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O p~oj~to irá-à Comissão Diretora para -a redação final:
o

Requeremos a apreciaç-ãO, nos termos do art. 336, alínea
c, do Regimento Interno, combinado com o art. 338, itein
III, do aludido instrumento regimental, do Ç>fício n 9 S/76,
de 1992, que trata de manifestação do Banco Central, relativa
a autorização para operação- de crédito pretendida pela Governo do Estado de Mato- Grosso do Sul, junto ao Banco
Bamerindus S.A., no valor de Cr$501.904.798.010,00, nos
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - · Pas/92, do Senado Federal, nos tertermos da Resolução n9
sa-se à votação do Requerimento n<? 875/92, de urg~ncia, l.i4q
mos que especifica.
--no Expediente. para O- Projeto de Lei n<? 106, de 1992.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1992 ........ Humberto
O Sr. Jutaby Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra
Lucena - Marco Maciel - Louremberg Nunes Rocha _
_~ ; , .. _
Eduardo Suplicy - Ney Mar~nhão - Esperidião Amin -- pela ordem.
Chagas Rodrigues - Amazonino Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Teni
V. Ex~ a palavra.
·
REQUERIMENTO N• 875, DE 1992
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -'- 1lA. Péla 9rRequeremos urgência, nos termos do art: 336, alínea c,
dem. Sem revisão do orador.)- Sr. PreSidente,_fiqi.u~í Si.ú·pre-do Regimento Interno do Senado Feder_al, para o Projeto
so ao verificar que eStá sendo enCamirihad6 para votação rede Lei da Câmara n• 813/88, e que no Senado tem o n•
querimento de urgência relativo ao Projeto de Lei da Câmara
PLC-106/92, que dispõe sobre a redução de emissão de poluenn• 106, de 1992.
tes por veículos automotores, e dá outras providências.
Tenho em mãos pedido de extinção da urgência de parte
Sala das Sessões 3 de dezembro de 1992. - Elcio Alvares
das Lideranças do PMDB, PDS, PSB, PDT e PSDB. Pergunto
- Gerson Camata - Jutahy Magalhães - Esperidião Amin
a V. Ex~ se o requerimento de urgência. precisa ser aprovado
- Magno Bacelar - Ronaldo Aragão.
__ para que depois eu possa entrar com o pedido de -~xti,nção
da urgência. Isso porque essas Lideranças e alguns Senádores
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os
entendei:am que não poderíamos votar - e _aí há um
requerimentos lidos_ serão votad_os após a Ordem do Dia,
· culpa, porque eu mesmo tinha sido um_ dos signátários dÓ
na forma do art. 340, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1~ Secretário._ pedido de urgência. Esse mea culpa que faço deve·se à pteocupação qtie temos, aqui no Senado, de atender a solicitaçõeS
É lido o seguinte
de Companheiros e não negar assinatura a -~rtOs documentos_.
Conversei com o Senador. Gerson_ Cam~ta, dizendo que
Of. n• 25/92.
· ia procurar retirar esse pedido de· urgência das LideriDlças.
Brasflia, !9 de novembro de !992
Mostrou S. Ex~ contrariedade, mas compreendeu a posição,
Senhor Presidente,
tanto assim Que buscou outro tipo de urgência até mais rápida.
A minha preocupação no momento é de falar. porque
Grandes homenagens estão sendo prestadas ao maioreshoje mesmo ele me comunicou o entendimento que teve com
critor brasileiro, Jorge Amado, nosso amigo comuriCEntre
o Líder do Governo de que essa matéria ficaria para a convo~
essas homenagens se destaca aquela que será realizada no
Centro Cultural George Pompidou em Paris, no dia 16 de
cação- de janeiro ....... que certamente teremos. Considero-me
m~io surpreendido com a proposta apresentada agora, já que
dezembro, para a qual estou convidado por aquela instituição
pública como orador.
_
_ houve entendimento de se deixar para janeiro a apreciaÇão
da matC::ria.
Solicito de V. Ex~ a necessária autOiíZaçãO para ausentar
O Senador Gerson Camata está aqui" e certamente d.ará
do País e também a honra de representar o Senado Federal
uma explicação à Casa do que está ocorrendo 7 uma vez que
naquela cerimónia. em meu poder já tenho a solicitação para a extinção da urgênQueira aceitar, sr: Presidente, a renovação dos meus
cia.
protestos de respeito e estima. - Darcy Ribeiro.

mea
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O SR. GERSON CAMATA_- Sr. Presidente, peço permissão a V. Ex• para um esclarecimento. (Assentimento da

Presidência.) O que o Senador Jutahy Magalhães acaba de
expor à Mesa é verdade.
Há alguns dias, eu havia dado entrada a um requerimento
que pudesse ser votado em uma sessão _extraordinária. Hoje,
porém, o Líder do Governo; Senador Pedro _Simon, procurou-me para solicitar mais tem.po, porque a Petrobrás gostaria
de fazer algumas sugestões._ Ponderei-lhe _que o Senado Federal é que deveria impor à Petrobrás um p-rãzo para as sugestões
e não o contrário; ou seja, a ·empresa -inipo-r a·· esta Casa,

como costuma fazer, o dia que quer.
O Líder do Governo informou-me que haverá, possivelm~nte, uma convocação em janeiro; e essa matéiia se·rn v-otãda. De qualquer maneira, além desse requerimento de urgência, tenho outro, cujo pedido contém 69 assinªtl,l_rits de Senªdores, menos a do Senador Jutahy Magalhães. Tratá-se de
um requerimento engatilhado, porque, a qualquer momento
-talvez até na próxima Semana, desde que a Petrobrás apresente suas justificativas poderemos votá-lo, até mesmo
na segunda quinzena de dezembro.
Os Senadores Marco Maciel e Teotõnio Vilela também
conversaram com o Líder do Governo, Senador Pedro Simon,
no sentido de concretizar isso. Assim, para que não sejam
retiradas as assinaturas do requerimento que o Senador J utahy
Magalhães está encaminhando, melhor ficaria para os Líderes
e para mim, comó- áutot, que recolhi as assinaturas, pedir
que esse requerimento seja retirado de pauta. Reservo-me,
portanto, a ou_tro re_querimento de urgência, no momento
em que chegarmos a um acordo com o Senador f_edro Simon
e com as demais Lideranças, na oportunidade em que a
Petrobrás encaminhar as tais sugestões.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Deqi) -A Presidência vai responder ao Senador Jutahy _MÇtgalhães.
O requerimento .de V. E~ pode ser encaminhado à Mesa.
Será lido na segunda sessão ordinária". subseqüente à aprovação
do primeiro. Aprovado, a matéria figurará :na Ordem do Dia,
e V. Ex~ terá o segundo requerimento submetido à apreciação
do Plenário.
O Sr. Pedro Simon- Como aprová-lo?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- 0 S~riãdorP~\lro Simon está fazendo a pergunta que eu faria. Existem as assinaturas e várias delas de signatários do primeiro requerimento.
Os Senadores Ronaldo Aragão, Esperidião_ Ami_n e_eu, os
três primeiros a assinar a ·petição, estamos soliCitando _a sua
retirada. V. Ex• diz que o requerimento poderia ser aprovado,
agora, nesta sessão, e na sessão imediata seria re'tirãdo. Regimentalmente, seria necessário isso?
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Aqui
estão os dois requerimentos. O primeiro apareceria e~ na segunda sessão, surgiria o que V. Ex• está remetendo.
·o SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, se a
Mesa considera necessário votar e_sse requerimento, há uma
fórmula fácil de derrubá-lo. V. Ex• o coloca. em votação, e_
eu peço verificação de quorum. O requerimento cai, tornando-se prejudicado. Se esse for o caminho viável, agiremos
dessa forma. Ma_s isso prejudica o outro requerimento de
urgência.
O SR.. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
É lido o seguinte
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REQUERIMENTO N• 876, DE 1992
Nos termos do art. 344 do Regimento fllterno, requeremos a retirada do Requerimento n~ 875, de 1992, em que
solicitamos urgência para o o PLC n' 106/92
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1992. -Jutahy Maga~
lhães - Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -APresidência defere o requerimento.
Passa-se à votação do Requerimento n'-' 874/92, de urgência, lido no Expediente, para a Ofício S/76, de 1992, ·
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
_
Aprovado_o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~Sobre
a mesa, redação final de proposição aprovada na Ordem,
do Dia de hoje ~ que, nos termos do parágrafo úniCO do_
art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do
Plenário, será lida pelo Sr. 1• Secretário.·--·
É lido.a seguinte

ANEXO AO PARECER N• 443, DE 1992
(Da Comissão Diretóia)
Red~Ção fmal do Projeto de ResolÕ~ãO n~· 7t", de
1992.
.
.
A COmissão Diretora apresenta a redação final do Proji:::to
de Resolução n,"' 71, de 1992, que dispõe sobre a aplicação
da Resolução n~ 59, de 1991, aosservtdcires do Senado FeQeral,
e dá outras providências.
Sala de ReuniõeS da .CoiniSsãb, 3 de dezembro_ de 1992.
- Carlos De'Carli, Presidente - Ra~hid Saldanha De"rzi, Relator- Beni V eras- Lucídio Porteili.
· · -· -

ANEXO AO PARECER N'.443, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n"' 71-, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO No
, DE 1992
Dispõe sobre a aplicação da Resolução n~ 59, de
· 1991, aos servidores do Senado Federal,_ e dá outras
providências.
Art. 19 O tempo de serviço prestado no Senado Federal
pelos ex-ocupanteS de empregos da antiga Tabela Permanente
do extinto Quadro de Pessoal.CLT, ~ averbado t;:tara todos
os efeitos legais, na forma autorizada aos serviC!ores d.Q ÇentrQ _
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal
- PRODASEN e do Ce.ntroGráfico do Senadq federal-;CEG RAF, pela Resolução n• 59, de 1991.
..
__
.
-Art. 2~ É assegurada, nos termos do artigo anteriqr_,.
a averb~çã,o do tempo de serviço prestado pelos atuais ocupãUtes çle cargos efetivOs -do Quadro de Pessoal do Senado Federal, regidos pelo regime jurídico único, _que tenham ocupado
cargo ou emprego público, anteriõr __ao ingresso- no Senado
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Federal, para os

1990.

efe_~tos

autorizados pela Lei n 9 8.112, de

.

Art. 3o;o Esta Resolução entra em vigOr na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a ·12 de dezembro de
1990.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dcrzi)- O parecer vai à publicação.
----

-

---

-

Sobre a mesa, requerimento- que _serálíáo peiO Sr.
Secretário.
É lido o seguinte

J<.>

REQUERIMENTO N• 877, DE 1992
. Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requei~o
dtspensa.de publicação, para imediata dísêüsSão e votação,
da redação final do Projctode Resolução n" 71, de 1992.
de iniciativa da ComiSsão -Diretoiã., que-dispõe sobre a aplicação da Resolução n9 59, de 1992, aos se-rvidores_ do Senado
Federal, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1992. -Aureo Meliô.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
votação o requerimento.
- ·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
-sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Dezembro de 1992

Aprovado o requerimento, passa-se à ünediàta apreciaç® -da redação final.
Em discussão. (Pausa._)
Não havendo quem peça a palavra,- encerro a discusSão;
Em votação.
-- <Js Srs. SeÍJ.ad6res que a apr9vam. queiram permanecer

sentados. (Pausa~).
- Aprávada.
Aprovada a redação final, o projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) :._·APresidência convoca sessão extraordinária a realízar-s~__ hoje, às
18h55mín, com a Seguinte
ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N' 783,.DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n" 783, de
1992, do Senador Nelson Carneiro, solicitandO, nos termos
do art. 172, incisá I, do· RegimentO Interno, a in_cluSão em
Ordem do Dia, do Projeto de Lei -do Senado n 9 258; de 1991,
d~ SU<l; autoria; que ~a o valor dos títulos públicos na composíçãó do preço para aq_~!s~Ção de ben~ a serell) ali~na9o~·...
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nada
mais havend_o a tratar, declaro encerrada a sessão..
(Levanta-se a sessão às J8horas e 50minutos.)

Ata da 267a Sessão, em 3 de dezembrd de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Rachid Saldanha Derzi
ÀS 18 HORAS E 55 MINUTOS, ACHAM-SE

SENTES OS SRS. SENADOREs:

PRB,

All'onso camargo -Alfredo GalllpOS- Almir. Gabriel
- Aluízio Bezerra - Alvaro Pacheco - Amazonino Meiides
- Amir Lando- Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras
, -Carlos De'Carli- Chagai Rodrigues ... Cid Saboia de carvalho -Dario Pereira - Dirceu carneiro - Edua._rdo Suplicy E!cio Álvares ..: Epitáclo cáfeteira - Eva Bbiy - Francisco
Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Gerson Gama ta - Guilherme Palmeira - Helirique Almeida - Humberto Lucena
- Hydekel Freitas - Irapuan Costa Júnior - J iirbas Passarinho- João Calmon- Joao Rocha -Jonas Pinheiro - José
Fogaça -Josê Paulo Bísól-: Júnia Marise -::.Jutahy Magalbaes
- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha
- Lourival Baptista - Lucfdlo Portella- Luiz Alberto- Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mãrio
Covas - Mauro Benevides - Moisês Abrão - Nabor Júnior

.., Nelson carneiro - Nelson Wedekin - .Ney Maranhao O.nofte Quinan - Pedro SiiD.on-- Pedro Teixeira - Rachid
Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valmir
campelo.

0 SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A lista
de presença acusa o compai-ecimento de 61 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciarnós nossoS ·trabalh-os.
Sobre a mesa,_ requerimento que vai ser lido pelo Sr.
19 Secretário.
É .lido o seiuinte

REQUERIMENTO N• 878, DE-1992
Requeremos urgência, nos- fe~Os do art. -33_6, alÍnea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução n9 67,
de 1992, que altera a redação de dispositivos da Resolução
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n' 86, de 1991, modificada pela Resolução n' 5, de 1992,
ambas do Senado Federal.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1992. Ronaldo
Aragão ":"'" Ney Maranhão- Jutahy Magalhães - Esperidião
Amin - Marco Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi} - O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, projeto de lei que s-erá lido pelo Sr. P
Secretário. É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N'173, DE 1992
Concede anistia aos pequenos devedores da Previ~
dência Social com débitos anteriores a 1' de janeiro
de 1989, sobretudo microempresas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<? Ficam caricelados todos Q-s débitos para com
a Previdência Social, ajuiiã.dos ou não, anteriores a 1'? de
janeiro de 1989, com vãlor originário· inferior a
Cz$16.312.-200;00 .(dezesscis milhões, trezentos e dOze mil e
duzentos ,cruzados), na épo-ca do levantamento do débito,
exceto multa e correção monetária.
Art. 2!' As_ empresas devedoras que estiverem em funcionamento- na data da -promUlgação desta lei, "inclusive as
concordatárias, para obterem o cancelamento _da dívida em
Juízo ou-junto aos óig"ãos da Previdência Social, deverão comprovar regularidade no recolhimento de todas as contribuições
sociais e preVidenciárias, no período entre 19 de janeiro de
1989 e a data de pedido do cancelamento.
Parágrafo_único. Excluem-se da exigência deste artig_o
as empresas devedoras que tenham falido antes de 1'~ de janeiro
de 1989.
Art. 3<~ -O processo-de cancelamento dos débitos de que
trata esta lei será de iniciativa dos interessados, terá rito sumário, exigíndo-se apenas comprovação do débito mediante certidão de cartório do ajuizameilto do executivo fiscal, instrumento de confissão de débito ou auto de infraç_ãO, bem como
do recolhimento a que se refere o artigo anterior.
Art. 4!' Esta lei entra em vigor na- data da sua publicação.
Art. 5_9 Revogam-se as disposições- em Contrário.

Justificação
Nos últimos anos, ·a crise económica e a Ieéessão levaram,
em todo o País, centenas de milhares de pequenas e médias
empresas a atrasarem suas contribuições para com o INPS
e FGTS. Muitas dessas empresas. posteriormente, pediram
parcelamento de seus débitos e passaram a recolher em dia
as novas contribuições, sem condições económicas, no entanto, para saldar os débitos antigos, astronomicãinente multiplicados por juros e correção _monetária.
Outras não resistiram à crise e faliram, pediram concordata ou, simplesmente fecharam as portas e mergulharam
na economia informal. A conseqüência disso foi o congestiona-mento, no âmbito do INPS e do FGTS, de centenas de milhares de processos_de cobrança, emperrando o funcionamento
normal desses órgãos e também nas Var~s Federais dos Estados, sobretudo Rio e São Paulo. Estima:-?e b.aver mais de
um milhão de executivos fiscais que entulham os cartórios
sem condições-ae-julgamento pelos juízes, iinpedindo a apreciação pela Justiça de outras aç6es de interesse para a União
e para a sociedade.
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Outro aspecto deplorável dessa conjuntura é Oda penhora
de imóveis e equiparileiilo-s dessas pequenas e médias empresas, tirando-lhes quaisquer condições de sobrevivência ou recuperação e alimentando a famigerada indústria de leilões
judiciais.
-- - ------- ---Por outro lado, é fora de dúvida que esses débitos, diante
da atual situação económica -do País e das empresas, são absolutamente incobráveis _e uma· atitude Ortodoxa diante deles
é irreal e inócuã. Ó seu cancelamento, aléffi de aliviar o funció-:-_
namentQ_dos 9!_g~~S_pre~denciários e desafogar extraordiilariamente as Varas· Federais de todo o país, poderia resultar
numá retomada de crescimento económico e aumertto_de_em.::pregos, pela oportunidade que se daria a essas pequenas e
médias empresaS, tíiando-as até da economia subterrânea,
de se recuperarem e voltarem a funcionar normalmente, cOm
acesso ao sistema _d_e crédito ofjcjal, inclusive atuaQ4o nas
área governamentais, de onde estão excluídas por serem devedoras da Previdência SociaL
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1992. .:___Álv31-o Pâcheco.
-- : :
.
(À Cofnissão de Assunto-s Econ_ómiÇ_àS--=... D~cis.ão
terminativa.)
~

~

_-

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) --o projeto lido será publicado e remitido à comissão competente.
Presentes mi. CaSá 61 Srs.__SenadQreS.
Passa-se à

ORDEMD6DIA
Item 1:

REQUERIMENTO N' 783,DE 1992
Votação do Requerimento n!' 783, de 1992, de autoria do Senador Nelson CarneirO; solicitando, nps termos do .art. 172, inciso I .. do Regimento Interno, a
inclusão na Ordem Qo Dia do Projeto de Lei do Senado
n9 258,_de.1991, de __ su~ ªutoria, que fixa o valor dos
títulos públicos na composíção- do preço para aquisição
de bens a serem alienados.
Em votação. Os srS. Senadores quê o api"oV3Iri. queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
- ··
·· ·
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n' 258, de 1991, será incluído
na Ordem do Dia, oportunamente. - O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
·Passa-se à votação d_o Requerimento- n9 878/92.•
de urgência, lido_no Expediente, do Projeto de _Resolução n' 67, de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (P~usa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere fig"urá na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária
subseqüente.
'
_O-SR.-PRESiDENTE (Itachid SaldanhaDerzi):-:Nada mais havelldo a tratar, a Presidência vafellcerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária -de
amanhã, às 9h, a se_gliinte
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ORDEM DO DIA
_ 1_

PROJETO DE LEIDA CÂMÁRA
N9 11, DE 1991- Complemeritar
.me
de urge'nCl·a, nos. termos d·o. art. 3.36, "c",
(Em regl
- ~ ·
.
do Regimento Interno.)
.
_
_
Votação, em turno único, do Projeto d~ Lei da Câmara
n"' 11, de 1991 - Complem_ent!!_r (n 9~69/8~-:- Cc:>mpl::m.entar •
na Casa de origem),_ de ini_ciativa do Mm1sténo Puhhco da
União, que dispõe sobre a organização, ~s ~tribuiçóe~ _e o
estatuto do Ministério Público da União, tendo pareceres.;
-sob n" 412, de 1992, da Çomissão (le ConstituiçãQ~.
Justiça e Cidadania, favorável, nos termos. do Substitutiv,o.
que oferece; e
. ·.
·
'
. -:-- -· ·.
-proferido em P~en~~ip, ~elatci:_Senador Amlf Land_o_,.
contrário às Eniendas ~e Plenário.
- -

Dezembro de 1992

- 3PROJETO DE LEÍ DA CÂMARA
N" 91, DE 1992
----(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, ~'c",
do Regimento Interno.)
·
.DisCUssão em turno único, do Projeto de Lei da Cânrara
n<? 91, de 1992 (n" 3-.-203/92, na Casa de origem), de inici~tiva
do Presidente da República, que criá cargos nos Quadros
de Pessoal das Instituições de EnsinO Superior que menciona
e dá outras providênci~s-_ (Dependend~ de I>_arecer.)
.
- 4-

REDAÇÃÓ

FINAi. ·

PROJÉTO DE LEI DO SENADO
N~ 318, DE 1991 -Complementar
,
. .
- --- Discussão, em turno úniCO, da Redaçã_o Final (oferecida
·- 2 - ·
. "pela Comissão Diretora em seu PareCe~ n 9 394, de 1992) do
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• @, DÉ 1992
Projeto de Lei do Senado n• 318, de 1991.- complementar, ·
de autoria do Senador Maurício Corrêa, que determina os
(Em regime de urgência, noS termos do art. 336, ·~c",· casos em que forças estrangeiraS pósSarll tra'nSüâr pelo terri:t~do Regimento Interno.) ·
_
·
- - · · rio rt3cional ou nele permanecer temporariamente.
·, •
. Discussão, em turnq·_único, do Proj~to :de Resoluç~o n 9
68, de 1992, de inicíativa da Comissão D_i_r~~ora, que altera
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -está
o Regulamento Administrativo do Senado Federal e reestrue·nceirada a sessão.
'
tura a Subsecretaria de Assistência Médica e Social. (Depen(Levanta-se a sessão às 19 horas.)
dendo de pareceres.)
.

- -

'

.....'

.

~
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.. ANO XLVD- N•207

SÁBADO, 5 DE DEZEMBRO DE 1992

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 268• SESSÃO, EM 4 DE DEZEMBRO
DE 1992
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Oficio do Ministro do Trabalho
- N9 679/92, de autoria do Senador João Rocha, encaminhando informações sobre quesitos constantes do Requerimento n9 705, de 1992.
1.2.2- Oficio da Liderança do Bloco Parlamentar na
Câmara dos Deputados
_
_
_
_
- De substituição de membfo na Comissão Mista do
Orçamento
1.2.3- Requerimento
NO? 879/92, de autnria do Senador Francisco Rollemberg, solicitando autorização do Senado para integrar a
delegação do Brasil à XLVII Sessão da Assembléia Geral
das Nações Unidas.
1.2.4- Comunicação
-Do Senador Epitácio Cafeteira, que se ausentará
do País em viagem de caráter particular·, no período de
8 de dezembro deste ano a 5 de janeiro de 1993.
1.2.5- Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Posse dos
novos dirigentes da LBA .
. SENADOR NABOR JÚNIOR:___ Reparos a críticas
ao GoVernO Itainar Franco, consideradas infuncta<;las por
S. EX'
SENADOR NEY MARÃNHÃO - COnsiderações
sobre o cartel do cimento em nosso País.

SENADOR RONALDO ARAGÃO -O problema c
da falta de energia elétrica em Rondônia e a necessidade
de se concluir a hidrelétrica de Samuel.
- 1.2.6 - Requerimento
_
- N• 880, de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando que seja considerada como licença sua
ausência aos trabalhos do Senado, no dia 7 de dezembro
em_ curso, a fim de participar do Seminário "A Forma·
e.ci Sistema de Governo", em São Paulo Votação adiada
por falta de quorum.
~.2.7_- Comunicação da Presidência
· -:-Proposta ao Plenário do nome do Senador Alfredo
Campos para representar o Senado no XIII Congresso Na~
cional dos Empresários do Transporte Rodoviário de Cargas _e IX Fenatran - Feira Nacional do Transporte, no
período de 7 a 15 de dezembro de 1992, em Buenos Aires.
Votação adiada, por falta de quorum.
1.3- ORDEM DO DIA
_ Projeto de Lei da Câmara n' 11. de 1991-Complementar (n' 69189-Complementar, na casa de origem) de
iniciatíva do Ministério Público da União, que dispõe sobre
a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério
Público da União. Apreciação sobrestada, nos termos do
art. 174 do Regimento Interno.
Projeto de Resolução n» 68, de 1992, de iniciativa
da Comissão Diretora, que altera o Regimento Administrativo do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria
de Assistência Médica e Social. Apreciação sobrestada, nos
termos do art. 174 do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n' 91, de 1992 (n' 3.203/92,
na Casa de Origem), de iníciafiVa ao Presidente da Repú-
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EXPEDIENTE
CI!NTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Diretor-Oeral do Senado Federal
, AGACIEL DA SILVA MAlA
Diretor Ezecutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS BASfOS

lm.pre11o sob rea:ponu.bilidade da Mesa do Seudo Federal

ASSINATURAS

Semes1nl ······~····························".. ······~.-........~....-·-"'·--·

Diretor Industrial
FWRIAN AUGUSTO"COUTINHO-MÃDRUGA
Oiretor Adjunto

~

----C.S 70.000,00

-

blica; -que ·cria -cargós il.óS Quadros de Pessoal das Instituições de Ensino Superior que menciona e dá outras providências. Apreciação sobrestada, nos termos do art. 174
do Regimento Interno.
_ _
_
_
Redação final do projeto de Ler do Senado n~ 318.
de 1991-Complementar, de autoria do Senador Maurício

Corrêa, que determina os casos em que forças estrangeiras·
possam transitar pelo territóriO naciOnal ou nele permaw
necer tempofariamente. Apreciação sobrestada, nós tei'mos
do art. 174 do Regimento Interno.
1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
- Reqüeriinento rio 879/92,lido no Expediente da presente sessão. Votação adiada por falta de quorum, após
parecer da comissão competente._
-~
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR-JOÁO CALMON- Considerações.a
respeito das_ conclusões da_ CPJ _@$tinada a_ __investigar as

Tiragem 1.200 exempWea

causas da crise da Universidade Brasileira e sobre o EnsinÕ
no País.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG- Defesa do_ Governo Itamar Franco.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Conseqüências económicas para o Brasil decorrentes dos possí-·
veis resultados da Rodada Uruguaia, do GATT.
1.3.3- Designação da Ordem do Dia paiÍl Pfoxhnar
sessão.
1.4- ENCERRAMENTO
2- MESA DffiETORA
3- LÍDERES E VICE- LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-.
NENTES

Ata da 268a Sessão, em 4 de dezembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Le,gislatura
Presidência dos Srs. Francisco Rcillemberg e Epitácio Cafeteira
-

ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Amir Lando- Elcio Álvares- Epitácio cafeteira- Francisco Rollemberg- Jolio Rocha- Jutahy Magalhães- Lourival Baptista- Nabor Júnior- Ronaldo Aragão- Valmir campelo.
O SR. PRESIDENI:E (FranciscoRollemberg) -A lista
de présença acusa o comparecimento de 10 Srs. S~nadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessao. -Sob proteção de Deu_s, iniciamos- nOssos trabalho.s.
O Sr. 1"' Secr-etário procederá ..à~leitura-do Expedtente.
É lido o seguinte

-

.

OFÍCIO DO MINISTRO DO ~AI,Il.O
Ofício n"' 679/92, de 2 do corrente, encaminhando infor~.
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 705,
de 1992, de autoria do Senador João Rocha. ·
As inforináções foram anexadaS ao Requerimento,
que vai ao arquivo, e encaminhadas, em original, ao
Requerente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- O Expe-diente lido vaí à publicação.
·
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
Ofício n' 277-L-BL. PARL./92
Brasília, 04 de dezembro de 1992•.
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Senhor Presidente,
,
_~ ~
Comunico a- V. Ex• que o Deputado PEDRO !RUJO
- PRN/BA, deixa de fazer parte, como Membro Suplente,
da Comissão Mista de Orça.!llento, assumindo em seu lugar
o Deputado ODELMO LEAO- PR.c'IIMG.
Nesta oportunidade, apresento a V. Ex~ protestos de esti~
ma e apreço.- Deputado José Caflos Aleluia Líder do Bloco
-Parlamentar em exercício.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -. Será
feita a substituição solicitada.

Sobre a-mesa, requeriméht6(]lie será lido pelo Sr.
cretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 879, DE 1992

!~>-Se

Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para, do dia 07 ao dia 20 do presente mês, integrar
a Delegação do Brasil à XLVII Sessão da Assembléia Geral
das Nações Unidas, de acordo com decreto de 2 de dezembro
de 1992, MiniStério dãS Relações EXieiiOrcS- Aios _dO Po<ter
Executivo (Ii0FC3f1211992 pg. 7673 seção II), soliciío autorização do Senado para aceitar a referída missão nos termos
do art. 55, iricíSo III, da Constituição-e ã.rt. 40 d()J.::(.egirneitio
Interno do Senado Federal.
Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1992. -Senador
Francisco Rollemberg.

MINISTÉRIO DAS-RELAÇÔES EXTERIORES
DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1992
O Presideilte da Câmara dos DeputadoS, no exercício
do cargo de Presidente da República, de acordo c-om o disposto
no Decreto-~Lei n9 1.965, de 5 de setembro de 1958, e na
Lei n' 44.731, de 31 de outubro de 1972, regulamenta-da pelos
Decretos n~ 78.430, de 27 ~de fevereiro de 1973, 15,148 de
15 de setembro de 1980, e 95.670, de 16 de janerro de 1988,
resolve
DESIGNAR
Os Senhores Senadores Flaviano Melo, Francisco ROllemberg e GersOn Carnata pára, na qualidade de.obServadÓres
Parlamentares, integrarem a Delegação do Brasil a XLVII
Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas~-Brasília, 2 de dezembro de 1992. 171' da Independência
e 104" da República.
---lbsen Pinheiro - Luis Felipe Palmeira Lampreia
(A Comissáà de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Deacor·
do com o art. 40, § 49 , do Regimento Interno, o requerimento
será remetido à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, devendo se submeter à deliberação do Plenário~ após
a Ordem do Dia, em virtude do que se acha previsto no
art. AO, § 39, da Lei Interna.
Sobre a mesa, comunicaç~o que será lida pelo Sr. 1,. Secretário.
Sr. Presidente:
Comunico, nos termos do Ar!. 39, alíitea a do-R.eglinento
Interno, que me ausentarei do país em viagem de caráter
particular, no períodu de 08 de dezemb~o _de~te ano a· 05
de janeiro de 1993.
BraSJ1ia, 4 de dezembro de 1992. - senador Epitácio
Cafeteira.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- O expe_diente lido Vãi à publícação.
Há oradores_ inscritos.
Concedo a palavra ao priÍneiro inscrito, Senador Louriva!
Baptista.
O SR. LOURlVAL BAPTISTA (PFL_:_ SE.PronunC::Ía
-O Séguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. _ Senadores, no
dia 11 de no_vembro de 1992, às 15 horas, assisti à posse
da nova direção da Legião Brasileira de Assistência,no auditório do Edifício' Sede do Ministério dó B-em-EStar SoCial, quando foram empossados, com a presença de _g~a~de público,
comppst9_çl_e várias~51ut_9ridades, funcionários_da_~gião Br3.si- ~eira de Assistência e :rhuitos amigos de Brasília e de Sergipe,
no cargo de Presidente a D~ Leonor Barreto Franco, e, no
cargo de Vice-Presidente, um antigo-servidor do Senado Federal, o Dr. Marcos Vieira.
& Legião Brasileira de Assistência, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, como sabemos, é um órgão que existe há 50 anos,
com uma imensa responsabilidade e uma dívida enorme para
c.om. a população care_nte. Tem prestado, ao longo de meio
sécUlo de existência, inestimáveis servíÇOs à sociedade e ao
País.
_ ._
_
Em Sergipe, aLBA sempre teve uma prestimosa atuação
no atendimento às famílias carentes, prestando-lhes uma diversificada pauta de serviços essenciais no campo da assistência
social.
A Legião Brasileira de Assistência- em Sergipe teve um
período de grançi_~-~ realizaçõe_s, criatividade e_ dinamismo
quando a Dr' LeOnor Barreto Franco ocupou a SUperintendência da Instituição, acumulando ull}a expe:ri~ncia que lhe
permitiu, posteriorinerite, realizar vaiiosos trabalhos em outros órgãOS de assistência soCial no E~tã.~O.
__ _
Quero registrar, Sr. F_residente, com s<itisfaçã.o, a confiança no futuro da LBA, a tónica firme e contundente do discutso
de posse da atual Presidente da Legião, declarando que a
InStituição~ "não é- -sigla, é histõiiCà. Não está à disposição
do Estado, mas a serviço de toda a Nação. Ela não é partidária,
é política, se bem que sõlidária com os mais carentes. Acredita
mais no emprego dO qUe ria ajUda ao des~mpregado. É igualmente; poT experiênCia -piópria que, na recuperação do homem, na formação e na c-onquista da criança e do adolescente,
a LBA não crê no confmamento voluntário ou_ ~ompuls6rio,
mas defende o direito- ao er:õprego, aposta nã pedagogia do
trabalho, pedagogia que enriquece a cabeça, tempera o caráter
e molda o coração".
E, mais adiante, em uma série de considerações pertinentes à realidade da LBA e do País, define a riova linha
de aÇão administrativa e política do órgão que acabara de
assumir: ~~vamos-~.lcanç<,!r nossos objetivos j::Om uma política
de estímulo à descentralização operacional e a centralização
do contrOle, com uma coordenação permanente entre todos
os órgãOs de assistênci:;t social ·envOlvidos no sistema. Não
abrüd mão de um combate implacável ao desperdício. O
dinheiro do contribuinte é sagrado. O Brasil de hoje tem
o dever histórico de combater a corrupção".
- E conclui com determínação:
~'Ninguém na LBA vai manipular privilégio, comercializar·influênda, negociar prestfgio. Vou cobrar responsabilidades, z~_lar pela instituição, defender a a-dininis_~r~ção ... "
_Confesso, Sr. Presidente,-que o proriundameniO dã-atual
Presidente _da_ LBA, em sua fala de posse, muito me tocou
o entusiasmo. Quero acreditar que essa benemérita ínstitui-
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ção_, que tão rélevantes serviços tem prestado ao Brasil por
me10 século, passará doravante por uma fase promissora de
a~erfeiçoamento operacional e administrativO,- em que dinaw
mtzará, com melhoria do nível de qualidade, o atendimento
a sua enorme clientela, mas com absoluto rigor e economia
na aplicação dos seus recursos.
Desta tribuna do Senado manifesto os meus võtos de
sucesso à nova direção da Legião Brasileira de Assisténcia.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, não
posso deixar de lembrar o nome de outra mulher que também
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de desejável e idónea política social; ela dá -as Eostas aO povo,
vira balcão de negócios_ e -de' politicagem. E isto, obviamente,
constrange e humilha os brasiléitos de boa vontade.
- A LBA não é sigl3., é histórià.. Não está a disposição
de um estado, mas a serviço de toda a Nação. Ela não é
partidária, é política, se bem que solidária com os necessitados,
os mais carentes. A Fundação Legião Brasileira de Assistência
que assumo hoje confia na stia- Clientela sofrida e não no
clientelismo eleitoral. Acr~dita mais no emprego do que na
ajuda ao desempregado. E igual~ente, por experiência próexerceu, com objetividade e dinamismo, a Presidência da LBA -pria que, na recuperação do homem, na formação e na cone que muito ajudou a Sergipe, Dro Léa: :CML- quista da criança e do adolescente, aLBA não crê no confinaFinalizando, Sr. Presidente, peço a- transcrição com o
mento voluntário ou compulsório, mas defende o direito ao
meu pronunciamento do teor do discurso de posse da Dra.
emprego, aposta na pedagogia do trab~lho, pedagogia que
Leonor Barreto Franco na Presidência da LBA.
enriquece a cabeça, tempera o caráter e molda o coração.
O ,desenvolvimento pleno e integral do País passa, tamDOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
bém, por uma política social inteligente e humana. Mas entenLOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAdç:> que qualquer política sociil.l no país deve ser fundãmenMENTO:
talmente simples, singela. E es"ta._é a p:riiiC:íf>al marca que
pretendo imprimir na atuação da LBA, de hoje em diante.
LEONOR BARRETO FRANCO
A marca da simplicidade. Só assim, atingiremos com presteza
DISCURSO DE POSSE NA PRESID~NCIA DA
e eficiência os brasileiros desassistidos, os que efetivamente
FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSISWNCIA
esperam do estado uma atitude que amenize seus sqfrimentQs.
LBA
Vamos alcançai nossos objetivos coln uma política de estímulo
Brasília, 11 de novembro de 1992
a descentralização operaCional e a Centralização do controle;
com uma coordenação permanente entre todos os órgãos çle
Honrada com a convocação do excentíssimo Senhor Presiassistência social envolvidos no sistema. Não abrirei mão de
dente da República, Itamar Franco, assumo a presidência
um combate _implacável ao desperdício. O dinheiro do contrida fundação Legião Brasileira de Assistência, a conhecida
e tradicional LBA, uma cãsa de trabalho, de solidariedade
buinte é sagrado. _O Brasil de hoje tem o dever histórico
-de combater a corrupção.·
e de esperança.
Assumo a direção da LBA num momento difícil, em
O Presidente Itamar Franco tem razão 1[Uando manifesta
sua preocupação com a crise social. O Brasil não pode se
hora drmática. Mas estou convencida de que a LBA vencerá
omitir diante da miséria imposta a grande parcela do s.eu
todas as dificuldades, seja cumprindo fielmente suas atribuipoVo. É imperativo que enfrentemos o cenário de hoje, aquele
ções, seja ajudando o país a superar a: crise na qual foi jOgadO
que contabiliza, a cada minuto, a morte de trés crianças vítimas
pela leviandade de uns e o impatriotismo de outros. Esta
da fome e da falta de assistência a saúde. A situação atual
é a minha disposição-e ·a da própria filosofia do Gt)vemo
obriga-nos a dar prioridade aos miseráveis e esquecidos. aqu~-=
Itamar Franco: Governo que, feito de Competênciã, honestiles privados das mínimas condições de sobrevivência e que,
dade e patriotismo, tem compromisso com a justiÇa, a cultura,
sem assistência do estado, estão condenados à morte. Estamos
o desenvolvimento e o _bem-estar do povo brasileiro. Não
certos, no entanto, da nossa incapacidade de enfrentar, sozise faz afirinaçãõ -gracioSa, o PreSidente Itamar Frãnco, prunhos, este enorme desafio. E só conseguiremos parcerias nesta
dente sem ser omisso, conciliador sem ser leviano - uma
luta se resgatarmos, o quanto antes, a cr~dibilidade da instituivida a serviço de Minas Gerais e· do Brasil -não compactua
çãO_- diante de todos_ os-segmentos. da sociedade, conheço a
com o atraso, a- violência, a esperteza e a marginalidade.
disposição de muitos em nos ajudar. Posso assegurar, pelas
Um presidente que não exerce o poder para enriquecer grurazões que todos conhecem, que vou buscar junto a iniciativa
pos, premiar amigos, tropeçar no meao, resvalar no descréprivada, junto ao empresário_ brasileiro,_ experiências, idéias
dito, mergulhar na ingovernabilidade.
e meios que ajudem a_ LBA- a alcançar seus o~jetivos.
Não é fácil, em meio as atuais difiCuldades políticas e
Estou convencido, neste momento, de que teremos um
económicas, dirigir a fundaÇâo Legião-Brãsileira_de ASsistêÕapoio incansável da parte do Sr. Ministro Jutahy Magalhães
cia, mas, posSo garantir, rião pl-etendo ser apenas :nlais uma
Júnior. Impressiona-rrie a determimição do senhor Ministro
presidente da LBA. Posso garantir que ó-ão vOu ser uma nova
ao cumprimento das metas de sua gestão. TOca-me a siritplídecepção. O desafio não me ii:ttiõiida, porque não me falta
cidade e o conhecimento de causa que ele demonstra na discuscoragem para contrariar interesses ilegítimos. Espero servir
aLBA com equilibrio, espírito de justiç·a e- dignidade.
são dos míniffios problemas do dia-a-dia. TranqíHliia-nie a
sinceridade de propósitos que ele imprime no desempenho
Sef bem que a LBA, pressionada por todos os lados,
de suas atribuições.
sofre dos males de um país subdsenvolvido, endividado e caDe minha parte posso assegurar, Sr. Ministro_. que não
rente de urna adequada e lúcida política social. Envolvida
por improvisações onerosa-s-:cas-tigada por casuísmos fréqüen- estou aqui para ensinar nem para julgar. Estou -aqui para
aprender e para compreender. É desnecessário afirmar que
temente eleitoreiros, a Fundação Legião Brasile.ira de Assisnão sou dona da verdade. Porém, não convivo com a mentir-a,
tência pede força e prestígio. Não é mOtiVo de orgulho para
não compactuo com a mistificaÇão:Dentro das minhas atribuios que nela trabalham, nem estímulo para os carentes que,
ções, fiscalizarei e serei fiscalizada. Não serei comandada.
Brasil afora, procuraram a LBA confiantes e esperançosos.
ALBA tem um passado de dignidade e não pode abdicar Vou comandar. Ningu~m na LBA, vai manipular privilégio,
do seu futuro. Na medida em que deixa de ser instrumento _ comercializar ihfluência. negociar prestígio. Vou cobrar res-
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ponsabilidades, zelar pela instituição, defender a administra-
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_ ~o cOntráriO-dOs grandes cartéis, prificipalmente claque- -

ção púb~ica, cooperar com b Presidente Itamar FrancO, servir ... J~s submj,_ssos _e n_u!ridos pelo capital internacional, as forças
ao Brasil. Vou fazer isto com a experiênciãtle querD. já traba- .e as intenÇões. que- cercam Itamar Franco são as autênticas
lhou na LBA, de quem já exerceu, durante seis anós, a supe- da naciona]idade. Uma de suas primeiras declarações, ao assumir a Presidência, chamava o Brasil à realidade, lembrando
rintendência da LBA de Sergipe. Não há porque desistir da
luta. Não há porque perder a esperança.
que· ~ão s:e deve ficar pensando em Novã Yorque, quando
Quero ainda, por dever de justiça, deixar aqui os meus q panorama brasíleiro é o da pobreza, das periferias, das
agradecimentos ao Presidente Paulo Sotero e a toda sua equi~ favelas, Estávamos desacostumados, confessemos, e por isso
pe. Nos últimos dias tive a oportunidade de conhecer ã reali~
muitos ficanlos chocados com essa advertência, simples, mas
não simplória.
dade de hoje da LBA e posso testemunhar o·grande esforço
que foi feito por eSta equipe que nos antecede. O trabalho
Era o espelho do cidadão devotado à vida pública ao
que ela fez é de alto nível e nos será muito útil. longo· de inúmeras legislaturas e de mandatos sucessivos_à
Senhor Ministro, senhoras e Senhores:
~ente de sua própria comunidade; todo um pas-sado de homem
Com a confiança do Presidente ltamar Fiãrico-e-ciO Mlnis- -probo, leal, consagrado em sua seriedade, era-nos exibido
em palavras singelas e profundãs, dentro da simplicidade de
tro Ju_tahy Magalhães Júnior espero, com aS bênçãos de Deus,
reabnr as portas da LBA ao p-ovo brasileiro, conto tambémt
hábitos e de ates que, todavia, jamais pOde ser confundida
para isso, com ã ·ajüda dos-amigos e dos servidores desta
com fraqueza, omissão ou falta de autoridade.
Ao contrário, este é o estilo Itamar Franco: não âs postu~
Casa. os competentes e os dedicados.
Muito obrigada.
ras imperiais e ao teatralismo patológico --sim á-íífmeza
de ordens e à cobrança de resultados práticos na gestão administrativa.
O SR. PRESIDENTE (FranciscO Rollembe:rg) - ConTentam os adversários e os contrariados, a todo custo,
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.)
vender unia falsa imagem de "inação" e "paralisia .. do Go~
S. Ex• não se enContra 'presente.
vemo -como se fosse possível enganar a todo o povo brasi~
Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor Júnior.
leiro, que assiste à série de providências importantes, como
proposta de reforma fiscal; revitalização-das privatizações de
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
estatais, agora- consultando os verdadeiros e legítimos in1eseguinte discurso. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente,
Sts. Senadores, talvez ainda fascina~os pelo ritm_9- freiiético ·resses· da Pátria; a volta do Brasil à realidade do Terceiro
Mundo, sem cuja consciência j(imajs fugiremos aó"~ãtfãso no
do Gove:r:no afastado, mUitos brasileiros estão criticando os
primeiros dias da administraÇãO Itamar Franco,- Cfecepciona- ---cenário-intemacfonal; a dignificação dos aposentados e pensio~
nistas da Previdência Social, que finalmente recebem o que
dos, quem sabe, pela ausência do jogo de cena, do estrelismo
lhes era furtado há dois anos; providênci,as concretas para
desenfreado e da maciça propaganda a que éramos submetidos
levan~r ~ entender a re_alid.ad_e das contas, tarifas e estruturas
até 30 de setembro Ultimo.
das estatais; e, a curto prazo, retomada de princfpios·democráNaquele dia histórico, a Câmara dos Deputados concluiu
ticos transparentes em todos os níveis do Poder Executivo.
pela admissibilidade do processo contra o Presidente Fernan~
Tudo isso, lutando com a necessidade de reconstruir,
do Collor, com base 11as apurações procedidas e divulgadas
a toque de caixa, toda a máquina admiriistratiVa federal, despela Comissão Parlamentar de Inquérito que inVestigou os
mantelada pela "reforma" engendrada pela equipe banida
crimes cometidos pelo nefando Sr. PC Farias ·e Seus víiiculos
e cujos servidores ainda se mostram atónitos, desestimulados
indiscutíveiS coni a eStrutura govemil:riiental eritão vigente.
e temerosos de novas perseguições i-rresponSáveis.
A falta de co_n_teúdo real ~ de estofo político-ideológico,
Há quem desdenhe tanto trabalho, Sr. Presidente!
na Administração banida pela Câmara e hoje sob jtilgafnento
Os números da inflação ou caem ou permanecem nos
do Senado, tinha outros alicerces, além da citada campanha
níveis herdados por Itamar Franco. Mas o foco das críticas
permanente na mídia: o comprometimento financeiro; político
está justamente nos mercados e centros especulativos que
e operacional, também desnudado pela CPI de PC, que ras~
se viciaram em ganhar com a Bolsa de Valores rendimentos
treou inúmeros e -sempre gravíssimos casoS de empresárioS
de aplicações subsidiadas, juros leoninos e a usura em todas
comprando o inconfessável em troca de fortunas incalculáveis.
as suas formas, gente para quem ~'Verde e amarelo" é apenas
Eram, verdadeiramente, casos de difícil compreensão -pela
a dupla ouro~dólar, hoje em vertiginosa disparada diária.
cidadania- mas que, hoje, começam a se explicar pela próLemos e assistimos, diariamente, críticas furibundas à
pria assuada que procura impedir a consolidação de Itamar
decisão do Pr_esidente Itamar Franco de avocar a palavra final
Franco e sua equipe.
~obre os aumentos d~ produtos fundamentais como os combusQuero, preliminarmente, deixar claro o propósito de evitíveis e os remédios. Fabricantes que escondem as planilhas
tar julgamentos formais a Fernando Collor, nestá oPortuniverdadeiras vêm protestar e mostrar a evolução das taxas
dade. A hora exata de fazé-lo será no dia 22 de dezembro
cambiais, esquecendo~se de que o trabalhador recebe seu salá~
corrente, quando o processo que tramita no Senado Chegará
rio em cruzeiro, não em dólar ou marco alemão; autoridades
a sua fase conclusiva, com a votação d_o impedimentO defini~
comprometidas com velhos esquemas tentam cumprir pro~
tive do Presidente afastado e a suspens-ão- dos respectivos
messas igualmente velhas de contemplar as grandes multinadireitos políticos pelo prazo de oito anos. Até lá, todavia,
cionais com aumento acima da inflação para seus produtos
o Brasil precisa carriinhar, superando iniPasses e· realizando
de consumo obrigatório; e, pior de tudo, procuram criar na
as metas almejadas por toda a sociedade; a seriedade pessoal
opinião pública a falsa imagem de que está voltando o fracase a dignidade de homem público do Presidente Itamar Franco
sado sistema' de congelamentos e controle de preços generaexigem compreensão e respcitO~p!incip"almente quando cOqsilizados.
deramos o- quadro políticO~inStitUCiOnãl cOnturbado em que
Nada mais falso. Nada mais desonesto!
ascendeu à suprema posição-do Executivo.
-
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ex~colega da Câmara dos Deputados, que também é econo~
mista,
já foi Secretário de Estado e até Ministro. No aeroporto
O SR. NABOR JÚNIOR- Ouço V. Exi cô~·mÜÍto pra·
do Galeão, apresentou~me um outro economista que tinha
zer.
participado da equipe do Ministro Dilson Funaro. Ele me
O Sr. Jutahy Magalhães- Quero parabeniz,ar V. EX'
apresentou, mas chamou-m~, assim, ao lado e disse: "Olhe,
por trazer ao debate essa questão das críticas que fazem ao
Governador, cuidado com os economistas".
Presidente da República. V. Ex•, neste momento, est~ abor~
Esses economistas, esses monetarístas acham que devem
dando um ponto que considero muito importante. Ouvimos
embutir na inflação brasileira o custo do dólar, a variação
críticas de que estava se querendo voltar ao controle de precambial. É isso que está nos levando à atual situação de deses~
ços, quando o Presidente trata da questão das tarifas e o
pero, porque se o dólar aumenta 25%, tem.~se_g_!:!_e _aU:mimt3r
problema dos medicamentos. Sabemos que, ness_es últimos _ o preço da gasolina em 25%, temwse que aumentar as tarifas
meses, o aumento dos medicamentos chego_u__ a unta )llédia
de energia em 25%,_tem-se que aumentar o preço dos medica~
de 1.200%. Na mesma época, a inflação chegou a 730,740%,
mentes em 25%. Além disso, o Governo anterior autorizou
e os_ salários em tomo de 400%. Quando o Presidente demonsque os laboratórios aumentassem o preço dos medicamentos
tra preocupação com essa que_stão, áparei:e"logo àlguérn para
em 6% acima da inflação, transformando~os em algo inaces~
dizer que isso é populismo, quando não é. Isso é uma preocu~
sível à população de baixa renda. Só as pessoas que ganham
pação social, para permitir que aqueles que necessitam tenham
acima de cinco salários mínimos._é·que podem comprar remé~
condições de comprar o medicamento, principalmente aqueles
dios especiais, devido ao seu alto custo, contrariando uma
de uso continuado. Hoje, sabemos que a Cerne voltou a fabrinecessidade básica da nossa população. Agradeço o aparte
car esses medicamentos, _quando até há pouco tefil);fb estava
de V. Ex~
preocupada com outras questões como, por exemplo, influên~
Prossigo, Sr. Presidente:
cia e participação no _tal esquema PC e outros. Quando fala
Sou, por origem e_convicção, defensor irremovível e Pistóem aumento de tarifa --V. Ex'1 está acentua:rrdo muito bem
rico da livre empresa. CreiO que .s6 a redução da preSença
-não é só dizer que "o dólar e a inflação subiram. o--que
do Estado na economia poderá dar a esta a força_ep. pujança
o Presidente quer saber é se é necessário ·esse aumento ou
necessáiias ao progresso_ nacional - mas falO em Redução,
se a empresa pode, através de uma maior preocupação com
não em Extinção da presença reguladora do Estado._
a produtividade e com a eficiência da empresa, sem prejuízo
Uma coisa _é o poder público se limitar ao gerenciamento
para u desenvolvimento e os investimentos da mesma, se pode
disciplinador das forças de mercado e de produção; outra,
dar um aumento abaixo daquele da inflação. Não é o facilitário
muito diferente, é deixar que os mais fortes massacrem, elimi~
do cálculo: bom, aumentou tanto a inflação, então temos
nem, explorem impunemente os mais fracos. Forças desig!faisque aumentar a tarifa erii tanto. Agora também é preciso
não podem receber tratamentos iguais, po"is essa falsa eqüi~
que _se preocupem com a eficiência. E o Presidente mostra
dade é a essência da injuStiça, impliCando prévia determinação
que até essas questões das empresas que têm 0: monopólio
de quem vai esmagar quem. Inimigos tradicionais -da Petro~
também devem ser fiscalizadas para se ver a eficiência e a
brás, por exemplo, choram lágrimas grotescamente insincerãs
produtividade que os seus administradores estão desenvol~
ante a falta de aumentos substanciais nos preços dos derivados
vendo à frente dessas empresas_. Novamente parabenizo V. ,, de petróleo, denunciando ''prejuízos·• que_ a empresa sofre
EXl', pois temos que mostrar esSe fatos. ESsas críticas fáceis
com isso; não ouvem, ao que parece, a verdadeira propo_sta,
de populismo não nos· impr'eSslóha"m. V. Ex~ vê que o Presique é a de fazer um levantamento sério e sereno das estruturas
dente está procUrando atingir um de seus obje~ivQ.s_,__-9 de
e.dos.custos da grande estatal, para avaliar se a necessidade
baixar os juros~- Hoje já se anuncia ser possível baixar os
de n_~vos preços deriva de exigências corretas- ou se destina
juros. E sempre se disse que isso não era pOSSível. Onde
a cobrir prejuízos decorrentes de má gestão.
estamos.?_ Até onde chegamos com essa política recessiva que
Realmente, estávamos todos desacostumados. Há muito
estamos enfrentando há tantos anos? Parabéns a V. Ex~
tempo ninguém ouvia um Presidente, no Br:asil, fazer o cm~~
fronto entre o _p-reço da eletii.cidade_ do~éstica e o salário
O SR. NABOR JÚNIOR - Muito ·abrigado a V. Ex•
mínimo; seria impensável~- há setenta dias, ver-se no Palácio
pelo aparte.
do Planalto llffi pedido de eXplicações sobre o fato de que
V. Ex~ tem inteira'rã.zão, quando destaca a preocupação
os salários sobem de quatro em quatro meses, enquanto a
do Presidente Itamar Franoo ciuanto ao problema social que
gasolina ~umenta o~ preços uma ou duas vezes a cada mês;
afeta, principalmente, as populações mais carentes do País.
milhões e milhões de dólares eram gastos para desmoralizar
Veja V. Ex~. bastaràrn ·essas atitudes qllestiona11do () preço
as estatais~ favorecendo os que se empenhavam em doá-las
dos medicamentos e as tarifas áo serviço público, e a inflação
a quem tivesse moedas podres para investir no balcão das
no mês de novembro já caiu em mais de dois pontos percen~
pechinchas, construídas com o suor de toda a so.ciedade e
tuais, em relação à de outUbro. E haverá de cair ainda mais,
entregues a empresários que só obedece·m /à "Lei de Gerson".
com a determinação do Presidente ao Banco Central de que
Realmente, determinar queº programa de desestatização
reexamine as tãxas de jur-os. Os economistas co~tumam dizer
que essa polítiCa de jUros altOs vem contribuir para conter --Coritrnuará, mas a preço-justo e pagamento coridigno, é algo
chocante para essa gente_ ...
a inflação, mas, na realidade, ela tem contribuído para acelerar
Essa gente, decerto, considera "modernidade" a compra
o processo iriflacionaiio, p-ois Os jui-os acabam sempre embude grandes empresas rentáveis com o pagamento de apenas
tidos nos preços dos produtos colocados à disposição da popu1,1% de seu preço em dinheiro vivo - o resto é na forma
lação. Essa história de política de juros altos para ·cõtnbater
de títulos sem valor real e outras letras que a opinião púbfica,
a inflação é balela, é coisa de economista, que tem lévado
.sábia como sempre, _batizou de moec:J.as podres. É provável
muitos governos ao fracasso.
que as mesmas pessoas não compreendam o porquê da suspenEm determinada ocasião - quando eu era Goveniador
do Acre - viajei ao Rio de Janeiro em Companhia de um ~são de obras públicas sob forte suspeita de superfaturamento,

O Sr. jutahy Magalhães- V. Ex- me permite u-m aparte?
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como Xingó; mas~ surpresa de verdade era a do Banco 1\.fün-. tosfera; em maio, custava 24 milhões de cruzeiros e, até ontem,
dial, que vivia indagando "por que as grandes empreitadas
cus~a.va 107 milhões, ou sejã, 336% de aumento em ape-nas
custam, no Brasil, --pelo menos 30% a mais que nos outros
seis- meses.· E os jornais já trazem, hoje, o aviso de novo
países", como lembra editorial do Jornal do Brasil, edição
reajuste imediato._
do último dia 19 de dezembro.
Q'ue trabalhador honesto recebeu aumento nestas proporAntes de cobrar explicações de um Governo que mal
ções Do últinio semestre? Quantos brasileiroS, além dos espeteve tempo para se instalar, os empresários surpresos deve~,
culadores inescrupulosos, elevaram tanto sua renda pessoal?
eles sim, explicar fenómenos como o ocorrido com os eletrodoSó quem tem um PC Farias para pagar suas despesas!
mésticos: as vendas despencaram, em conseqüência do aviltaOutro escândalo está desesperando os che~es de família,
mento_dos salárioS, mas, ao-· invés de_ baixar os preçÕ_s, os
vítimâ.s da inércia, da omissão e da irresponsabilidade do Gofabricantes aumentaram as tabelas em até 1.875% em doze
verno afastado: as anuidades escolares, verdadeiro escândalo
meses, contra uma inflação- de 1.160%. Ne~sc período, por
de voracidade, exploração criminosa, total fa.J.ta de escrúpulos
exemplo, um aparelho de TV teve seus preços· majorados
e de percepçãO_na sensível área da educa_ção da juventude.
em 1.438,5%, mesmo com as vendas despencando mais de
PrimeirO, -sucateou-se a escola pública, estimulando a
13%. As indústrias devem estar certas; errados, sem dúvida,
imaginação popular com projetes grandiosos e irreais como
estão todos os cientistas económiCos Cjue pregam a: redução
CIEP, CIAC e oútras griffes eleitorais; depois criou-se a idéia
de preços unitários para massificar a venda e recuperar, no
de que apenas o ensino particular seria proveitoso__ para a
atacado, a perda relativa em cada operação individuaL
__ formação dos jovens; por fim, elevaram-se as anuidades e
A assistência pública, no setor de saúde e previdência
suas correspondentes mensais a níveis i:ô:atinglveis, gerando
social, está literalmente falida, obrigando os Ministros ~amil __nos pais o terror quanto ao futuro dos seus filhos. Isso é
Haddad e Antônio Britto a usar todo o talento e o espírito
política-de mercado ou omissão do Governo? Ou, pior ainda,
criador de que são dotados, poupando maiores sofrimentos
é conivência nebulosa com tubarões do pseudo-ensino?
para o já torturado trabalhador brasileiro._ Mas, quando se
Também nesse campo o Governo Itamar FranCá está
exigem moedas sonantes, reais, na privatiZação das empresas
agii:tdo com firmeza e serenidade. Enquanto procura ·observar
do Governo; quando se impede a troca de dinheiros podres
os postulados da democracia económica, busca solucionar os
por patrimónios_ reais; qtiatido se antecipa que tais créditos
dramas imediatos dos cidadãos, usando os recursos e as soluserão transferidos para dar assistência médica e cJ.ignidade
ções mais à m.ão. O Ministro Murflio Hingel está questioprevidenciária-aoscidadãos, aí a cortina de insinuações e críti.:· nando, junto à Campanha Nacional de Escolas da Comunicas maldosas se agitam nos teatros do grande capital.
dade, a benemérita CNEC, a transferência de até 300 mil
Falar de TV a cores, como falei há pouco, poUe parecer
alunos, fugitivos da exploração das escolas particulares; esta
irreal. Detenho-me, portanto, em algo mais direta,mente viné a expectativa do número de vagas que as -escolas públicas
culado à sobrevivência imediata de milhões de brasileiros: - não poderão oferecer para abrigar tais jovens.
os remédios, cujas tabelas vinham sendo reajustadas muito
Sr. Presidente, Srs. Senadores: precisamos ficar atentos
acima de inflação, num uacordo'' celebrado entre o Governo
ao recrudescimento de campanhas mal intencionadas ou merabanido e os poderosos laboratórios estrangeiros que- dominam
mente desinteressadas das necessidades nacionais.
- -o mercado. Foram aumentos, em muitos casos, batendo em
Modernidade, desestatização, economia de mercado, de2..000 a 3.000%, mais cfo~dobro da inflação anualizada, criando
mocracia financeira, transparência administrativa, são objedisparates como o custo de llm _medicamento da importância
tivos de todo o povo brasileiro; o IJiaU uso_ de_ _tais propósitos,
do Renitec, que sai por quase metade de um salário míriimo,
sua marlipulação falsificada e niistificadora,_-nada di~so deve
_
__
e é indispensável para os hipertensos.
nos afastar do caminho reto, itinerário úniCo de uni Brasil
Um aposentado do INSS, que dele dependa, em doses
que não se conforma com a pobreza- mas se recusa a delirar
diárias, desse medicamento para sobreviver, terá de opta_r:
com realidades estranhas ao nosso contexto verdade~ro; oou come sua ràção básica - e morre pela falta de remédio
Estado, em suma, não deve interferir de modo_ predador na
- ou divide sua ridícula pensão entre alimento e remédio,
relação dos fatores produtivos, industriais, prestadores de serficando carente de ambos_~ Ser contra isso é sei-contra a moderviços e dos COJISumidores, mas tampouco ·pode assistir inerte
nidade?
às práticas puramente espoliativas e opressoras sobre os desPodemos aceitar que chavões e slogans meramente propa- - ptotegidos da fortuna.
gandísticos se ponhai:n acima do real interesse da- sociedade?
Leio, agora, para que conste dos Anais e para conheciE admissível a exploração dos incautos que se vincúlaram
mento imediato de todos os dignos RepresentanteS-da Federa~
çãp, a íntegra do editorial que mencionei há pouco, publicado
a consórcios de automóveis, hoje vítimas indefesas da ganância
na edição de 19 de dezembro corrent~ do Jornal do Brasil.
e da avidez das montadoras'?
É uma página que --hOnra a imprensa, alerta a opinião pública.Os preços dos automóveis nacionais saíi"am da realidaae
e marca- posição Corajosa, ·aç:ima -de paixões eventuais e de
do contexto salarial e social do País. Tanto ass_im__-que são
praticadas, no- mínimo, duas tabelas distintas: unia, que ftxa-- poSfcionãmentos d&bios. Meditemos sobre suas palavras ..
os pagamentos extorquidos aos consorciados; outra, que vale
DOCUMENTO A OUE SE REFERE OSR. NApara quem se apresenta na revendedora e adquire um veículo
BORJÚNiOR EM SEU DISCURSO:
~
à vista ou financiado pelas próprias fábricas, através de seus
bancos ou de associados. Explicando melhor, quero dizer que
~ 1'·12-92 - Jornal do Brasil
a prestação do -consórcio é baseada na tabela oftcial; já a
Fundado em 1891
comercialização direta implica reduções de até _30%. Num
O GOVERNO DOS P~ORQU.ê!i~
caso, o cliente não tem nem a quem apelar; no outro, é o
Burocratas da administração pública torcem o nariz, em"salve-se quem puder e quem tiver". O delírio das tabelas
traz, por exemplo, um yeíclilo básico tipo "Gal'' para a estra- . presários reclama~, negocistas franzem o cenho, mas a esma-
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gadora maioria do povo brasileiro está gostando da maniado Presidente Itamar Franco de pedir explicações Sobre remar~
caçóes incessantes, privatizações apressadas e cu-stOS ·reais -de
obras e empresas públicas.
Historicamente, o Brasil habltuou-se à idéia pefversa de
que o Estado é o pai da nação. Decorre daí o mito de que
uma sociedade só é ordeira- se hiei-arquizada e obediente.
Arredia a cobranças, a ditadura militar acentuou o vezo autori-

Dezembro de 199i

bunais de contas e um presidente da República que quer saber
por que as coisas são como são.

O SR. PRESIDENTE (Francisco ·Rollemberg) - Con·
cedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, graças
às crfticas que, desta tribuna, sempre lancei contra os oligopólios e cartéis, recebi convite dos Diretoris -do Sindicato dos
tário ao ímpedir a "cidadania de questionar seu.:s_<!_tos.Os generais que ocuparam o Planalto se comportaram,
Produtores de Cimento, para ir ao Rio de Janeiro, a fim
de que tivéssemos uma conversa direta, através d_a qual os
na verdade, como comandantes de um q~artel administrado
diretores desse sindicato tentariam me provar que a indústria
de fato por tecnocratas de gabinete. Chamava-se então eufede cimento no Brasil 'não era cartelizada.
misticamente a docilidade imposta de força de "controle so_____ Após a visita em meu gabinete e telefonemas trocados,
cial". Isto acabou. Em uma sociedade democrática, o contri_
buinte tem o direitd-coD.stftucionai de eXigir dos administra~- aceitei o convite. .
Nos dias 9 e 10 de julho próximo Passado enviei dois
dores públicos a prestação de contas do que é feito com o
dos meus assessores para entabulamento dessa conversa. Os
dinheiro arrecadado. Por isto ele aplaude quando os remédios
sobem 6% aciinã da inflação e Itamar quer saber o porqUê.
Diretores do Sindicato dos Produtores de Cimento, nesses
Quando o presidente da República pede vis!l!_S nas contas
do~s dias, fizeram "exaustivas exposiçõeS, aciararam dúvid3.s
da Petrobrás para verificar -·em -ncrme ·da sociedade - se
e apresentaram dados sobre a fabricação e come~cialização
a companhia pode cortar custos antes de pedir reajustes para
de cimento no País. Sentem-se profundamente magoados
os combustíveis, sua burocracia corporatiVa -seTeêha em copas.
quando autoridades os acusam de feitores de oligopólios, o
O Presidente da estatal se demite para prOtestar contra a
que negam terminantemente. (diz o relatórió) -violação da caixa preta da empresa. Itamar só queria saber
Apresentaram razões para provar que a sua indústria
por que empresas públicas têm caixas pretas.
não é oligopolizada:
Quando Itamar Franco suspende -as õbras da superfa"Acusa-se o ·cimento de oligopolista ein razão do preço;
turada barragem nordestina de Xingó, é a gríta--:--Mãs Itamar
isto é, -seu preço não só aumenta a todo instante, como parece
só está querendo sabir por que razão o Banco Mundial diz
ser o mesmo em todas as regiões do País. Não é bem assim,
dizem eles e continuam: o preço do cimento foi" livre até
que obras públicas realiZadas_ no Brasil custam pelo menos
1968, aí o governo achou que_ o preço- estava alto no varejo
30% mais cá.ras do que em outros países·.
e controlou _,o através do CIP (Controle Interministerial
Quando Itamar suspende o leilão de privatização da Ulde Preços).
.
trafértil, cuja avaliação. segundo o :consultor-geral da RepúCOm isso o preço do cimento foi reduzido a termos insu~
blica, é ultra-suspeita, um vice-presidente do BNDES se demipOrtáveis. Tudo subia no P-aís. Só o preçO dO cimento não
te. Alega que Itamar prentenderia "mudar os rumos da privatipodia subir. Então, de 1980 a 1990, a quebradeira do setor
zação''. Ora, o preço mínimo não havia nem sido aprovado
foi geral. Apesar disso, os donos das fábricas não se desfizeram
pela assembléia de acionistas da Petrofértil, subsidiária da
delas porque era uma indústria que devia pouco. Eis porque
Petrobrás. E Itamar quis saber o porquê.
O ·ãlcance deste direito ao questionamento- e a cobrança ---n-ão foram à falência. Alguns, no entanto, não suportaram
os prejuízos e passaram suas fábricas adiante. A Votorantim,
ampliaram-se consideravelmente com o -prCJcesso de impeachpor exemplo, comprou a companhia It~-~- Alguns grupos esment do presidente afastado. Hoje, o eleitor não aceita mais
trangeiros foram OOinprados por OUtros grupos. Era o Governo
os desmandos administrafivós -e a -iitfpfobidade nos negócios
Sarney".
públicos. O contribuinte e. o_ con~Uillidor querem saber por
Vem ·o Governo- Collor, em julho de 1990- contiquam
que as estatais são ineficientes,. as estrada;s e bidrelétricas
éles: os pi-cços foram liberados e a alíquo~a de importação
caras, os remédios proibi ti vos e os cartéis iilam6Víveis: Itamar
chegou__a zero. Com isso pensou-se que a indústria cimenteira
Franco faz estas perguntas e o cidadão agrade~.
teria uma recuperação. Em 1991, ainda não se tinha recupeA corrupção dilapida anualmente no Brasil cerca de 20%
rado, o preço do cimento não foi aumentado, e Vieram o
do Produto Interno Bruto, o equivalente a US$72 bilhões,
congelamento e o tarifaço. A energia, que gasta 3,5 % por
que se perdem nas malhas das licitações viciadas, do superfatutonelada, aumentou em 75% e o óleo, que é responsável
ramento de obras e bens contratados ao Estado, das comissões
em 10% por tonelada, foi aUmeri.tado em 55%. Assim, o
embutidas nos projetes públicos, do tráfico de influência dos
congelamento do tarifaço determinara a crise do cimento no
atravessadores. _A pergunta corret;:~ a fa_zer é por q-u-ê'?
- Pafs." (diz o relatório)
Em nome desta pergunta, desaparecem os privilégios dos
''Em 1991, continuam, houve um monitoramento .de precontratos de gestão, os domínios reservados, as burocracias
ços. O cimento podía ser aumentado, segundo o_ Ministério
invioláveis-, õs feudos tecnocráticos e as capitanias hereditárias
da Economia, contanto que fosse Urna porcentagem x. Mesmo
da administração pública. Como t:lisse o professor Robert Kitassim, o cimento não teve seu preço recuperado. Até que
gaard da Universidade de Yale, "a corrupção existe e prospera
se chegou a um acordo com a Secre,taria da Economia, na
quando um sistema dá grande poder de decisão a alguns fun- _pessoa· da Secretáiia, Dr~ Dorothéa Wemeck, para a recupecionárioS e não rnesex1ge a contrapartida de uma rigorosa
ração do preço do cimentô." (diz o relatório).
e transparente prestação de contas".
Realmente, Sr. Presidente, esse acordo houve. Foi confirPara inipedir ciue o m-onopólio de decisão se combin~
mado a mim em Fax pela eminente Secretária da Economia.
com opacidade na administração e certeZa de iinpllnidade,
"Chegou-se a·_um acordo entre as partes --continuam
os diretores do Sindicato dos Produtores de Cimento ~ isto
o remédio são auditores, contadores, peritos,__ consultores; tri-
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é, entre o Governo e os produtores de cimento. E o acordo
rezava mais ou menos assim: corno a--dívida passiva dos produ·

tores era enorme e a tonelada do cimento ensacado fosse
vendida a 80 dólares, até janeiro de 1992. Os produtores
acharam bom esse preço p-ort[ue eles estão pagando suas dívi-

das e o preço ·cto saco de cimento pode até baixar. Segundo
eles, deste fevereiro desde ano não houve aumento real do
cimento. O que há é--simples correção da inflação. f\lgumas
vezes o aumento fica abaixo· meSmo da inflação".
"Antes de fevereiro de 1992, houve um aumentO real

do preço do cimento que foi de 100%. A tonelada era de
quarenta dólares. Com o acordo com a Secretariã d~ Economia, p·assou· para 800 dólares. Como as fábricas trabalham
com uma oCiosidade de 30%., a redução do preço- ainda não
pôde acontecer, porque há ainda uma redução no volume
de produção". (diz o Relatório).
"Quanto ao cimento estrangeiro, continu~m_,_que chega
até-nõs,-não é mais- barato-. O preço do ·Cimento da Turquia
é mais caro do que o nosso~- De sua produção, ela consome70% a preçO alto. Os 3_0%_ restantes ela exporta por qualquer
preço porque lhe será lucro". "A Turquia nos vende cimento
a 20% mais barato do que o preço que custa no seu país.
Cõril é sobra, mesmO os 20% mais baratos ela só tem _ a lucrar
com isso". (Do Relatório).
Eles também analisaram ''o parecido preço igual do cimento em todo o Território Nacional". O preço não é igual,
e se não o é, não há imposição de preço._Se não há iinpbsição
de preço não existe oligopólio. O que é igual é o preço da
produção, porque a matéria-:pdma e a mesma. naco preço;sendo igual, depois de o cimento pronto, vem o problema
do transporte. Quem dita o preço é o mercado''. ~'A compo·
sição de preço é diferente pela distâncía. Os __distribuidore~
compram 80% da produção. Quem dá o preço finàl do cimento
é o distribuidor. Quem o está igualando ao mercado através
do distribuidor". (Do Relatório).
·
Continuam os diretores do Sindicato de ProdutOres de
Cimento": "No Pafs-rião há um meicado do cimellto.-Hámercados._ O do Norte, o do Nordeste e o do Centro-Oeste e do
Tocantins._ Em cada um desses mercados, funciona i.o:na em~
presa -com um preço ígual para todas. Há dezessete empresas
diferentes de cim-ento no Pafs. As duas mais_ importantes são
a Votorantim e o Grupo João Santos que têm a maior porcentagem do mercado. A restante porcentagem está dist~ibuída
com as outras empresas. Assim, não há um mercado, mas
mercados de cimento no País". (Do relatório ao Senador Ney
Maranhão de julho de 92)
Sr. Presidente, mais uma vez a imprensa nãcional grita
contra o preço exorbitante do cimento e analisa a possibilidade
de o cimento ser um comércio cartelízado.
Até o momento, após julho deste ano, com o relatório
que recebi de minha assessoria sobre as conversaÇ§_~~. tidas
no Sindicato dos Produtores de Ciri16nto, no Rio_ de Janeiro,
estava tranqüilo em relação ao a~súpto, pois achei q~e eles
conseguiram nos convencer que não eram "um carteL-Nada indica de maneira definitiva -e -provada que a situação descrita naquele relatório tenha realmente mudado. A
imprensa incorre em ligeireza, quando compara o preÇo de
80 dólares sem impostos com ó de 130 dólares com impostos.
Fala, ainda, da ação antidumpingda qual resultou a obediência
às leis do GATI, não s_ó pelo Brasil, mas pelos pafses do
Mercosul numa antecipação do que deverá ser a harmonia
comercial do Cone Sul.
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Uma outra verdade daquele relatório é que os mercãdos
são regionais e não-nacionais, não cabendo falar de predominância de grupos em termos de Brasil, corno fala ~ imprensa.
Cabe, isto sim, analisar o_ procedimento de cada um dos
faÇricantes, como fez o Departamento Nacional de Proteção.
e Defesa Econômica- ao abrir trinta e oito -processos para
.
investigar cada grupo.
__Dessa investigação emerge o notório Sr. Antôllio Ermírio, dono do __Grupo Votorantim, como o infrator-mor. As
diligências feitas inostram muitas irregularidades cometidas
pelas su~s empresas, tais COJ?O-:
1 -=---As indústrias possuem empresa-s de transportes próprios ou a elas vinculadas;
.
_
2 - Obrigam os compradores a utilizar e-ssas empresas
para transportar o produto;
3 __ Incluem no produto o preço do frete_, mesmo se
o~ transporte seja feito pelo clie-nte;
-4-Impõern a quantidade mínima e máxima a ser comercializada;
5 -Discriminam preços a depender d9 comprador;. 6 ~ Praticam a rest:rição de mercado.
A Votorantim, de Volta Redonda, n_o Estado do Rio,
faz suas vendas na condição CIP, isto é;- c-om frete incluído.
O transporte, que lhe é exclusivO, é feito pela empresa de
transporte CPT LIDA; do Grupo Votorantim.
_
A filial de Campo Grande, no Rio, obriga o comprador
a retirar a mercadoria do depósito e a pagar o frete nas ve~das
inferiores a cento e cinqüenta sacos.
Do mesmo modo, comportam-se tanto a empresa Votorantim do Paraná quanto a de Santa Catarina. (Notícias colhidas do JB, 6.11.92)
__ O consumidor não tem direito ou facilidade~ de comprar
o produto diretamente das fábric~s de~se_ gru-po.
Assim, reiterõ que é._ um erro coi:ISiderar o mercado do
cimento como rp,ercadQ,n__aci.onal. A Votorantim_de António
Ermfrio ext::rce--o monopóiío. (Não oligopólio, mas mon<?- _
pólio) em diversas regiões, onde somente ela fornece o produto.
-~0 Sindicâto do -Cimento~- dessa fomia~ão precisa re-unir
-se para distribuir cotas, como publicou a Revista VEJA,
de 11.11.92. É preciso diferenciar o preço de oitenta dólares
- ·que está mantido - do preço de cento e trinta dólares
-que incorpora os impostos diversos.
Q preço do cimento ainda não baiX~ll, mas também nãO
subiu mais a partir de janeiro. ~as o !mpor_ta~tC.: a apu!~r
são _as práticas comerciais, exercidas pelo Sr. Antomo Ermmo
de Moraes, conforme apurado pelo DNPDE e _que só o comprador sente no bolso e na ~rn:: os _se~s efeitos, pass~d_o
ao laroo das estatísticas e avahaçoes tecmcas.
.
Q Governo está refor_mando seus órgãos responsáveis
na ação de combater os abusos do P.?~~r econômico. Cabe
ao Poder Legislativo o exame da posstblltda~e de que nossos
ínstn.únentos legais sejam corrigid~os e atual~zadQS, para enfrentai' situações que podem ser tao cont:ránas ao bem-_estar
do País.
o que aSsistimos, Sr. Presidente,_ é a ~anân~ia sem freios
de Uni grupo, protegida por uma legtslaçao omt.ssa que, po.r
isso·, instala a defasagem econômica entre as regtões e a desigualdade entre os brasil~iros ..
Esse é um dos casos a merecer nossa atenção imediata.
Ó-capitalismo selvagem deve ser van1do do nosso meio.
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente.
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) cedo a palavra ao nubre Senador Ronaldo Aragão.

Con-

O SR. RONALOO ARAGÃO (PMDB..:.. RO. ·PronÜnCia·

o seguinte discurso-. Sem revisão do on_1.dor.) -:-S!-;-Prêsidente,
Srs. Senadores, hc;:>je, assomo à tribuna, desta Casa, para voltar
a falar a respeito de um problema angustiante do meu Estado:

Dezembro de 1992

Já tivemos exemplos - que continuam a existir -de
econ:omistas qu~ apregoam aos quatro cantos do País de que
preets~mos ter J~ros altos para baixar a inflação.
Tivemos dOis ~nos e meio de Governo Collor com juros
altos, com o povo distante do mercado de consumo e a inflação
a 27, 28%. E agora estamos vendo no Governo Itamar Franco
9uando diz que é preciso e há necessidade cie se baixar 0 ~
Juros, que a inflação está baixando, contestando as teorias
económicas.
Sr. Presidente, não são economistas, como V. Ex! não
o é, pois somos médicos, por isso mesmo cOnhecemos de
perto os problemas do povo, porque com ele diretamente
convivemos, dialogamos; sentimos a sua necessidade, mais
do q_ue e~ qualquer out~a profissão. E vejo aqui estampado
nos J~mais: "Governo decide abaixar os juros". E aje dessa
- maneira porque chegou à conclusão, contra toda teoria econô-mica, çle que baixandõ os juros, aplicando no setor produtivo
desta Nação, diminuiremos a inflação. Assim vamos-dãr condição ao_ povo...
'

o da energia elétri~.
_
_
Temos insistido, desde o .Governo José _Satney,_ que é
preciso concluir a construção da única usina hidrelétrica do
Estado de Rondônia.
· ··
Quero repetir, aqui, Sr. Presidente, Srs. se-nadores, para·
que fique bem gravado, bem aceso, que nós, mais uma vez,.
chamamos a _atenção das autoridades para a necessidade ur~
gente e premente de se terminar essa usina.
Para que se t~~ha Ull!~ _idéia, -era fOi Orçada, em 1980,
em SOO milhõis de dólares. Portanto, há doze anos foi iniciada.
Já foram gastos 780 milhões de dólares na sua construçãO.
São cinco turbinas que gerarão, na épOca: do pique das águas,
214MW.
O Sr. Jutahy Magalhães - Permite - me V. Ex~ um
À época do Governo João Figueiredo, a usina foi projeaparte'?
_
tada como uma solução tanto para Rondônia quanto para
o Acre. Hoje, o çonsumo do Estado de Rondônia, em Pleno
O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V. E;•, Senador
vapor, é mais do que ela virá a produzir. O sistem.;1 de trans;:. Jutahy Magalhães.
. .
_
missão não foi cOnclUído. Mesmo com o dinheiro do OrçaO Sr: Jutahy Magalhães - Senador Ronaldo Aragão,
mento da União ~-há três anos, coloca-se dinheiro lá eu gos:tana apenas de, aproveitando a gentileza- de V. EX',
a Ii_beração desse recurso é difícil, o que tem trazido graves,
fazer duas referências.
sénos problemas para aquela região.
__
Hoje, para a nossa alegria, véinõs nos jornais qUe o PresiO SR. RONALDO ARAGÃO - É sempre honroso oudente da República, Itamar Franco, homem sensível, está
vi-lo.
interessado nessa causa~ Sua Excelência assumiu o comproS-r. JU.tahy Magalhães- Primeiro, que tlós-tértiOS lido,
misso de solucionar o problema do setor ellergético do País.
Mostramos-lhe a necessidade do término dessa usina. O Presi- teinos acompanhado a _preocupa_ç_ão do Presidente Itamar com
essa hidrelétrica do Estado de V. Ex~, fazelido, inclusive,
de~te Itamar Fr~nco sabe __g~e -o desenvolvimento daquela
movimentação de recursos orçamentários para permitir a conreglão-começa com a energ~a elétrica.
clusão das obras.
Há, também, ?~S jornais,-uma_proposta do MinistrO das
Minas e Energia, Paulino Cícero de Vasconcellos. S. E~ recoO SR. RONALDO ARAGÃO - É verdade.
nhece o que diz o Presidente Itamar Franco, que é preciSO~
dar condição ao acesso à energia elétrica àqueles de baixa
O Sr. JutahY M3galhães - Então, acredito que haja a
renda. Para isso, é preciso fa'zer a diferenciação do preço possibilidade de se atender a esta necessidade, sobre a qual
dessa energia em várias regiões do Brasil.
_ .
Ex_~ Veql se manifest_ando há tanto tempo,- aqui, nesta Casa
O Ministro Paulino Cícero diz que se isso Dão- ocôrrêr; -·e muitas vezes, os ouvidos doS poderosos continuaVam
vamos ter a energia mais ·cara~!la Região N_Õr~e-~ 12Q!que, lá, obstruídos e não se man.i~~stavam a respeito.
a maioria - --96 ou 97% da energia daquela região - é a
O SR. RONALDO ARAGÃO.::... V. Ex• é testemunha
óleo diesel. Com isso, inviabiliza-se a Região Norte.
disto. _
Até hoje, não ouvi nenhum economista, aquele_~~spon
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• vem falando sobre
sável por tantas fórmulas- uma fórmula hoje, outra amanhã__
-dizer que o desenvolvimento de uma região, de uma Nação_ esse assunto há vários anos. Eu queria dar um exemplo dessa
preocupação com o social e as manifestações qué ouvimos
não parta do consumo de energia elétrica.
de que isso não interessa, não representa nada. Agora, quando
Sr. Presidente, lembro-me de que, quando jovem, fazeno Presidente determina que as residências- coin consurilo de
do política estudantil, se dizia que era preCíS:o livrar o Brasil
até 30 quilowatts pdr ffiêS tenham o preço das suas tarifas
dos advogados. Com todo o respeito _que tenha à classe, mas
congeladas, muitas vezes eu ouvi e li que isso nãO represe-ntava
era o que eu ouvia e lia em meus tempos de curso secundário.
nada e que ninguém, hoje, no Brasil, consumia apenas -30
. E hoje, Sr. Presidente, cqm todo o respeito aos econoquilowatts. No entanto, fOram feitos estudos em que se constamiS~as, tenho que fazer uso da frase, dizendo: é preciso que
taram 3 milhões e 400 mil residências abaixo desse consumo.
se livre este País da grande maioria dos economistas[
_
Veja V. Ex~. entao·; que isso atingiu as necessidades de 3
Agora piorou! São fórmulas e mais fórmulas; e quando
milhões e 400 mil familias:Quando se tem essa preocupação
vemos, através da imprensa falada e escrita, que o Governo
com o social, Ioga -vem um .. economês" nos dizer que isso _
Itamar Franco se preocupa com o sociá.l, Se preOCUpa em
não representa nada, ao contrário, que representa um prejuízo
baixar os juros, vêm ós chanlados SasSás Mutemas desta Nação
ao País. Então, essa tarifa diferenciada é necessária para se
dizer que isso não é :Possível; porque -a economlã é isso, a
fazer um equilíbrio, até um certo limite, que é muitO baixo
economia é aquilo;_precisamos de juros altos etc. E, quando
ainda, entre as desigualdades sociais. E quando um Presidente
o Governo diz que há necessidade de baixar os juros, há
··começa a demonstrar que não faz somente discurso, mas l?~a-- _
um rebuliço ne-ste País.
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tica ações nesse sentido, as críticaS São_rilüifo grandeS. Antigamente, criticava-se o aumento das tarifaS, considerando as um absurdo. Agora, está todo mundo pedindo o seu aumen-

to. Veja, V. Ex•, que há um contra:-Senso. Quero juntar-me
a V. Ex~ nessa manifestação a respeito-da hidrelétrica do
seu Estado, e ter, hoje, prati~niente, a cei'teza de cjue V.EX" sairá vitorios_o_dessa.batalha de tantos anos.
O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço, Senador Jutahy Magalhães, o aparte de V. Ex~. também um batalhador
pelo Nordeste, pela Bahia. Dizíamos sempre qUe o- que falávamos ficava restrito a este plenário, e agora começamos a sensibilizar os homens voltados para a solução dos problemas nacionais, regionais. Disse muito bem V. Ex~, que o "economês''
não vale nada. Mas tem aquele ditado popular: ''de grão
em grão, a galinha enche a papo". _Congelar o pagam~nto
do consumo de até 30 quilowatts, para uma família de baixa
renda, é de urna importância- vital. Esse _pessoal preCiSa também ter direito, o mesmO direito que os de renda média ou
de alta renda tém, ao conforto. ..
_ _ · . __ - · _
Vejo no meu -Estado, Sefiador JUtahy Magalhães, que
o cidadão, quando recebe a conta de luz, ele diz: '"doutor;
Senador, eu tenho apenas um bico de luz" . _Então, precisa
ser muito forte para não ter um enfarte. O valor é proibitivo,
_
.
---não consegue pagar.
Está ~í o exemplo, quando o Ministro das Minas e Energia
refe"re-se à energia gerada na minha região. _
__
,
E, aqui, Sr-:- P-résid"ente~_ Srs. Senadores, fico alegre quando vejo o GoverriO Itamar· tainbl!m preocupando-se com os
recursos que terfamos que injetar no setoi" elétrico naCional,
em torno de lllais de 12 ~ilhões, de imediato, e que· chegariamos a 50 bilhões._ A_g_ora, começã ~ ·in~ritlvár a parceria
entre o Governo e a iniciativa privada. É preciso se-agilizar
isto. Reporto-me ãCfiileu 1_3,s~~d~, Ol).de houve, no ano passado,
uma concorrência pública paracottstrução das chamadas PCH.
É uma solução para o problema de c;:ne~gia do Estado de
Rondônia. Essas licitações, essas concorrêhcias públicas para
construçã·o de cinco pequenas· usinas, de Qua"fro, cincO ou
ainda de 27 megawatts, oo~o á·-de !3:9_n~q_~. no M1,1I!icípio
de Pimenta Bueno; ·que Vai- a·te_naer às Regiõe_s de Cacpal,
Pimenta Bueno e_ ESpigão do beSte; pequenas centrais hidrelétricas, na Região de Alta Floresta; que atendem às Regiões
de Santa Luzia, Nova Brazilândia; outras, no Sul do Estado.
atendendo toda aquela Região de Cerejeíras. ColoradÓ e Vilhena. Há também a Usina de Samuel, que atenderia, até
·
com o seu linhão, o Município-ãe Pimenta Bue"no.
Começamos-, portanto, a nos sensibilizar com esse problema tão angustiante da Região Norte no Governo-do Presidente
Itamar FranCo. Vejo, n_os jornais de hoje, a notícia da preocupação-deSua Excelência com esse grave problema, que hoje
não é só da Região Norte, mas do Brasil. Quando, por duas
vezes -sempre me reporto a esse fato ---=-, fui Relator, na
Eletrobrás, da matéria referent_e ao OrÇamento da União,
já se pOàia constatar que, se não houvesse investimeritos públicos--ou de outra natureza no setor elétrico nacionaL iríamos
ter o black-out, inclusive aqui, na Capital Federal, se não
terminásSemOs ã Usina de Serra da Mesa.
.
Quero registrar também, não com ~legria, que a salvação
da Nação foí a receSsãO-! Isso parece um contra-senso. Mas
essa Nação foi salva do black-out energético por causa da
recessão. Entretanto, n·ão ·podemos continuar nessa situaÇão .que atinge tanto a Nação como seti povo. Antiséri~<!--Se.alastra,
aumentando a distância existente entre uma dignã. concJição
de vida para o govo brasileiro e para sua sobrevivência.

Sãbado 5

9987

Sr. Presidente, quero aqui parabenizar o Governo Itamãr
Franco, que tem trabalhado no sentido de diminuir as taxas
de jufqs par~ baixar a inflação, contrariando, assim, todas
aS teO:rias._ económicas, porque está provado que essa política
não obteve sucesso, pois não sei se agrada o ecOii-o11:1ês que,
até agotã, só atrapalhou essa Nação, que diziam ser preCiseiaumentar as taxas de juros para baixar a inflação, para que
não houvesse a corrida da sociedade ao consumo. Então,
elev~~a~- se os juros à estratosfera ·e~ rio entan~oJ a inflação
cOiitinua na casa dos 27, 28, 29% _ao~ mêS. Sr. P~esidente, o que se diStanciou foi a cOridiÇão--do
povo. o que se alargou foi a miséria. Evidentemente que
alguém, como os bancos, ganhou dinheiro.
E assinl ·continua, com a Chanlada solução de juros altos
deste País. Sua _Excelência q_P~e?id_eit.t.~ qa_ República provou
isso. com sya teiniosia, confrãriandO ~s. t~ses econômicas. E
a· teimosia ae-_Sua Excelêncià está trazendo benefícios sim
para o Brasil, baixando os juros. Conseqüenteme~te: está
ba~>;ando_a inflação. Talvez isso não agrade àqueles que mais
ganham_ nesta Nação, mas tenho certeza de que vai agradar
~ _
ao povo.
_
_
_
O govern-o não·é-para -a maioria privilegiada;· é p~ra a·
grande mass~ daqueles que não têm condi_ç~o nem de sobrevivência.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, fica aqui a minha certeza de que a solução de energia para este País. e
pãra o meu Estado, Rondônia, vai ser alCançada no Governo
Itamar Franco. E aí estão incluídas tanto a conclusão da Usina
de Samuel, a agilização no protesso de parceria entre a iniciativa privada e a pública pata a construção das PCH lá na
região Norte, como o -incentivo "j:>âra 6 ãjJroveitamentO dÕ
gás natural daquela região, para gerar ~nergia para ·o -bemestar de Rondônia e da regiãO Norte. Esta é um.a região,
insisto, que não precisa de esmola; precisa, sim, de ajuda,
.
como as dell!ais.
Muito obrigado,_Sr. Presidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS_ SENADORES:
Chagas Rodrigues - Dario Pereira - Garibaldi Ai"ves
- Gerson Çamata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hydekel Freitas - Ir~puan Costa Júnior -João
Calmem - Josaphat Marinho - José Fogaça - Lavoisier
Maia - Marco Maciel - Moisés Abrão ~Nelson Carlleiro
-----=- Ney Ma'ranhão- Pedro Teixeira- Ra:chid Saldiuiha Derzi
- Ruy Bacelar
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
--É lido o seguinte
-.
REQUERIMENTO N• 880, DE 1992
Na forma do art. 43, inciso II_, do Regimento Interno
requeiro seja considerada como licença minha- ausência ao~
trabalhos do Senado, dia 7 de dezembro ·em curso a fim
de participar do Semitiário "A Forma e _o Sistemã de 'ooverno", em São Paulo, promovido pela Federação do Comércio
do ~stado de São Paulo e Instituto Cajamar, conforme programa em anexo.
Sala das Sessões. 4 de dezembro de 1992. ......,... Senador

MaJCc_O Maciel.

_

_ ___ _ _ _

,

, --

--oc-

PRESIDENTE (Francisco RoUenberg) --A votação do requerimento fica adiada por falta çle quorum.
_ · _A P_residên~a- propõe aO Plen_ário o nome do SenadOr
Alfredo Campos panrrepreseritar ó Senado no XIII Congresso
O_ SR.
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Nacional dos Empresários do Transporte Rodoviário de Cargas e IX FENATRAN---' Feira Nacional do Transporte, no
período de 7 a 15 de dezembro de 1992, em Buenos Aires.
A votação da proposta fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollenberg) -,-A Presidência, nos termos do art. 174 do Reginien10lrlterno, dispensa
o período correspondente à Ordem do Dia da Sessão Ordinária de hoje.

São os s-eguintes itens da OfderD. do bia-cufa'apreciação será dispensada:
1
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 11, DE 1991-Complementar
(Em regime de iirgêiida, n-õS termos do art. 336;· =c/
do Regimento InternO.)
- - ·
Votação em turno único·,- do Projeto de Lei da Cân1ara
n' 11, de 1991-Complememiar (n' 69/89-Complementar, na
Ca:sa de origem) de iniCiativa do Ministério PUblico da União,
que dispõe sobre a organização, as-·atribuições~e __ Q estatuto
do Ministério Público da União, tendo pareceres:
-Sob n9 412, de 1992, da Comissão de_ Constituição,
Justiça e Cidadania, favorável, nos teriTios do SUbstitutivo
que oferece; e
-Proferido em Plenário, Relator: Senador Amir Lando,
contrário às Emendas de Plenário.
2

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 68, DE 1992
(Em regime de urgência, nOs termOs do ar~_. 336, =c,l
do Regimento interno.) . DiscUssão, eni -turno único; -do Projeto de Resolução n?
68;· de iniciativa da Comissão Diretora, que altera o Regula~
mente Administrativo do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria de Assistêricia Médica e Social. (Dependendo de
Pareceres.)
3

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
... N• 91, DE 1992
(Em regime de urgênCia, nos termos_ ~o a_~· }36, --=-c,
do Reglineiito Interno.)
DiSCus-são;- erirturrici úilico~ do Projeto de Le_i da Câmara
n• 91, de 1992 (n' 3.203/92; na Casa de origem), de 1992,
de iniciatiVa do Presidente da República, que cria-cargos nos
Quadros de Pessoal das Instituições de Ensino Superior que
menciona e dá outras providências. (Dependendo de Parecer.)
4
REDAÇÂO .FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 318, DE 1991-Complementar
DiScuÇão, em turno único,da Redação Fimll (t?ferecída
pela Comissão Diretora eni Seu Parecer n9 394, de 1992) do
Projeto de Lei do Senado n• 318, de 1991-Complementar,
de autoria do Senador Maurício Corrêa, que determina os
casos em que forças estrangeiras possam transitar pelo território nacional ou nele permanecer temporariamemte.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollenberg)- Passa-se
à apreciação do Requerimento n•879, de 1992.
.
Designo o nobre Sénador João Calmon para proferir parecer.

Dezembro dê 1992

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. o Exm" Sr. Pi-esidente em exercício, Ibsen Pinheiro, no dia 22 do corrente
mês, assinou decretO que autoriza a indicação do nobre Senador Francisco Rollemberg para participar da 47~ Sessão da
Assembléia Geral das Nações Unidas.
O decreto foi publicado no Diário Oficial de ontem.
- --- Esse requerimento satisfaz todas as exigéncias regirilenlãts;·e, ao propor a sua aprovação, desejo destacar que o
nobre Senador Francisco Rollemberg é uma das figuras mais
admiráveis desta Casa e vai honrar, com a sua colaboração,
a Assembléia Geral das Nações Unidas.
Há mais de 20 anos, também tive a oportunidade de
representa_r o Senado numa dessas asse:mbléias e posso assegurar que elas representam uma fonte inesgotável de ensinamentos. O Senador Francisco Rollembc:rg dará uma inestimável contribuição ao êxito da 47ª Sessão da Assembléia Geral
das Nações Unidas.
O m~u pare_cer é, portanto, favorável.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemb;,rg) -O pare:

Cei" ·é favorável. A votação fica adiada por falta de quorum.
Volta-se à lista de oradores. ___ _

Concedo a palavra ao nobre Senador João ·calmon.

O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no último_ dia 17 de ~oveiD:bro, depois de mais de um ano de atividades, foram aprovados o Relatório e o_ PareCer da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a investigar a crise
da Universidade brasileira. Desincumbi-me, assim, da missãO
de-Relator que me foi honrosamente confiada pelos integr~n
tes daquele órgão.
Re-iterando- o meu reconhedmentõ a todos que contribuíram para aquele trabalho, desejo expresSar ao Presidente
desta Casa, o eminente Senador MaUrO Be"iievides, o agradeci~
mente pela iniciativa de mandar publicar não só os documentos conclusivos? mas também todos os depoimentos foram 23 -prestadOS perante a Comissão~
Essa será mais uma preciosa Co"ntribuição desta Casa para
que a Nação se debruce sobre os graves prohlemas que viveriioS-num setor que tem ptcifuhdas repercussões sobre acidadaniã., a riqueza e a r~lizaç40 ÍÕ.dividual.
,
_ Aquela Comissão destacou diversas quéstões de magna
importância. A piimeira é a pletora de normas que tolhe
a liberdade de ação da universidade e do ensino superior
em geral e que não assegura a qualidade do ensino, da pesquisa
e da _extensão. Temos normas comuns a realidades muito diversas entre si, inclusive com a imposição de modelos organizacionais e ;:t disseminaçãQ da universidade sobre critériqs puramente burocráticos. Sem de~crever o movimento pendular
que nos leve a outro extremo do laissez faire, cabe rever,
simplificar e reduzir substancialmente tais normas. Cumpre,
ainda, repensar projeto de ensino superior existente, de modo
a clarificar de que eõ.sino superior o País realmente necessita.
Em seguida, a CPI destacou que se_clama pela qualidade,
mas falta concretizar, com coerente ma_gnitude, um s~t~ma
de avaliação contínua à semelhança da experiência de outros_
países, conforme descreve o Relatório. A avalía-Çâo-~-cónju
gando as suas dimensões interna e externa,_ é, inclusive, uma
forma de melhorar a artiCulação d~.s instituições _edJ.!.Cª-cionªls
com o seu contextO social, fá que pi'estam Serviços de nãttire:ia
pública.
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Sob esse particular, não posso deixar de me referjr ao
pr9jeções, dobrar os recursos para- outros custeio& e capital.
meu desapontamento de assistir à índusão, pof minha iniciaPor outro lado, há questões jurídicas_e constitu,ci.onais Qe alta
relevância.
tiva~ de verbas para a avaliação do sistema educacional brasi-:
leiro sem que se produzam os respectivos efeitos prátiCos.
LembrO-JP.e de. qu~, como _Relator dá .Subcol:riissãq de
Apesar de fígurare-m em SucesSivos· orc;ámentos da União desEduçação da &sembléia Nacional ConstitUinte, toniei à iilide de 1989, não se chegou até hoje à aplicação dos recursos
cLativa de incluir o dispositivo que aSs-egura a gratllidade do·
de modo a cumprir as finalidades estatuídas pelas leis orçaensino público e que se incorporou no texto_ vigente. A questão
mentárias, salvo algumas iniciativas isoladas.
não é simples, e,ao envolver a democratização do ensinQ~
Não adianta, portanto, um parlamentar incluir verbas deve-se partir do ensino_ fundamental, qUe é a maior fonte
para uma finalidade tão importante como a"avalia_ção da unide iniqüidade da e_d~cação brasileira.
-_
versidade brasileira". Como Oorçamento é uma lei meramente
Sob esse particular, permanece de pé a dificuldRde do
autorizativa, o Poder Executivo teüria em ilão cumprir a deciR cumprimento do art. 60 do Ato das Disposições Constitusão do Congresso _N a.cional. _
cionais Transitórias, que estabelece a aplicação de metade
Temos um enfermo em situaç:ã,o extre-mamente- gra:ve,
dos recursOs vinc1.,1lados à manutenção e desenvolvimento do
e o Poder Executivo se recusa a _fazer um diagnósticO~ para
ensino na erradicação do analfabetismo e na universálfzã.Çifó -qu-=:- f'\. "sam ser prescritas medidas capazes de salvar a univerR
do ensino_ fundamental. Mantidas estáveis as_ verbas para eduR
sidade do nosso País.
_
_
cação, nos termos do ali. 212 àa-COnstituiçãó, áiaRse _O dilema
de cumprir o mencionado art. 60 ou de ·colocar em perigo
Outra preocupação_da _Comissão Parlamcntar_MiSta de
Inquérito dirigiuRse à eqüidad_e do ensino superiõr. Além da
a manutenção das instituições federais de ensino sUperior,
abertura de cursos públicos noturnos, e da expansão do ProR das quais tãhfo tiOS Orgulhamos.
.
__
grama de Crédito Educativo Rvive permanentemente em crise
Urge, portanto, encontrar uma solução satisfatória para
- com o fim de financiar os estud_os dos_ <;tlunos de menor
a questão. As ações de argUição da constitucionalidade_ de _
renda, em instituições realmente competentes, frisou-se a ne- suceSsivas leis orçameritár~as, ~cofhidas pela ProcuradoriaRGe~ cessidade de democratizar o sistema educacional na base, isto
ral da República, têm es_barradó numa decisão _96 Supremo
é~ no ensino furidamental.
Tribunal Federal: a de que. decorrido o prazo de vigência
Se não vencennos o desafio de uma escola pública de
da lei orçamentária, não é possível analisar a sua constitucio~
qualidade e não alargarmos substancialmente a pirâmide dos
nalidade.
escalões do ensino fundamental e médio, continuaremos_a
Portanto, desde a promulg~Ç~'? da ConstituiÇã_o-Cidadã,
ter escasso número de estudantes de nível superior, em face
do estadista t.Jlysses Gõ.imarã_es, não ~stá se:üdo curripriáo
dos países de nível assemelhado de desenvolvimento, e,_ ao
o ªrt. 60 das Disposiçõe~ Transitórias, que determina que,
mesmo tempo, uma das mais altas relações entre concluintes
nos 10 anos posteriores à promulga-ção da Constituição, deve
do ensino médio e vagas no ensino superior.
·ser destinada a metade dos recursos federais para a educação~
Na área acadêmicoRcientífico, constatouRse um ensino
para a universalização do ensino fundamental.
anacrónico, que não atende às novas exigências sociais. &
Devido, portanto, à lentidão processual, não tem sido
possível chegar a definiÇões da maior friJportâncTa. A- uni ver R
matrículas e conclusões se concentram em nove cursos- de
graduação da área de ciênCias humanas e sociais. Os Currículos sidade brasileinf Ii.ãó pode continuar a sobreviver à custa da
mínimos, o papel do Coriselbo Federal de Educação e a fqqna- vio_l~ão de um artigo da Constituição. Ela merece todo apoio
ção de educadores. por meios das licenciaturas são pontos
da sociedade br.asileira, e é pi"eciso, portanto. que Q poder
que exigem um esforço conjunto da sociedade e do Estado público monte dispositiVoS que asseg-urem o seu funcionapara prover respostas satisfatQrias.
mento em alto g!a'! de eficiência.Ainda no âmbito da qualidade, frisou-s-e ã-D,ecessidade
0 Sr. Josapbat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte,
de investir seriame-nte na -ro-rmação de professores de_ g:nsino
nobre Senador João Calmon?
superior, uma vez que os da_dós revelam situação preocupante
O SR. JOÃO CALMON- Com prazer, ouço V. Ex•,
quanto à sua titulação e qualificação. O ensino de pós-graduação caminha muito devagar, com baixa produtividade. nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador João Calmon,
apesar de vários méritos, não modificando a situação conforme
V. Ex~ é, sabidamente, no Congresso Nacional um missionáriO
as exigências. Ao mesmo tempo, para que_ os_ __esf_orços de
claeducação. Mas veja a gravidade do íato que V. Ex• atesta.
qualificação não se transformem em investimentos perdidos
Não s_e cumpfe a Constituição no que diz respeito a recurso-s
é preciso que os incentivos da carreira favoreçam a compepara a educação. E tudo isso transcorre tranqüila~eiite. Não
tência e a produção. Nesse sentido, aposentadoria precoce
há nenhum órgão de fiscalização do Poder Executivo no País
.
não é prêmio; é castigo.
que pOnha termo a esse absurdo.
No que tange às instituições públicas, os dados apresentados sugerem a existênci~_de iile_ficiêncü:tsquepodem e devem . . O SR. JOÃO CALMON -,-NobreSenadorJosaphat Mari·
ser corrigidas. Ao lado disso, obter receit~ adfêfoiiais - sem
nho, V. Ex~ muito me honra com a-·sua intervenção._Real:privatização - constitui alta prioridade._
mente, é profundamente deplorável que um artigo de transAo contrário da letra e espírito do Parecer, foi, por equícendental importância, como este que estou focalizando, que
voco, atribuída à Comissão :,1 ptopostª de cobrar mensalidades
é de autoria de um Deputado nordestino dos mais combativos,
nas iristituíções ·redeTãis. O documento all:ldido .m~?sira que
o Deputado Osvaldo Cóelho, seja letra morta até hoje.
a gratuidade deve ser discutida no seu fup.!Jito. próprio, isfo
O Supremo Tribunal resolveU, não cometendo um grave
é, como um posicionamento da sociedade sObre qUem deve
erro, mas em conseqüência do acúmulo de_ processos espearcar com o ônus da ~ucação superior dos _seus cidadãos.
rando julgamento, que uma decisão da Suprema Corte não
Por um lado~ a receita que seria arrecadada, em tempos de
seria possível porque já havia tran:scOrfido o ano ._o"bjeto da
escassez, não seria desprezível, pois que permitiiia~ Segundo
representãÇão.
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Nessa base, nunca o Supremo Tribunal Federal terá oportunidade de opinar sobre uma representação como _esta do
Deputado Osvaldo Coelho e da Associação dos Secretários
Estaduais de Educação de nosso País.
Nobre Senador Josaphat Marinho, há Ull'!_ ou~t::Qproblema
ainda mais dramático, -que é o do não cumprimento de um
artigo .da Constituiçáô QuC data de várias décadas, que determina que,_ quando um município não destinar o percentual
mínimo da receita de impostos pãra a educação, o Governador

deve decretar a intervenção. Nunca _houve, ne~te ~~fs, um
caso de intervençãõ em município em conseqüência do não
cumprimento des§~ sábio dispositivo constitucionaL
Diante de todos esses deploráve_is fatos que V. Exa focalizou com tanta obje-tivídade, o que nos compete é_ não desanimar. Vamos continuar na luta para que este País. um dia,
possa dar à educação a prioridade que ela jamais teve ao
longo de toda nossa História.
·
Por fim, Sr. Presidente, uma da maiores contribuições
que se poderia oferecer para o aumento da eficiência Ílo uSo
dos recursos das uriivefSidadCs seria conferir-lhes, de fato,
autonomia de gestão administrativa e económicO-financeira.
A autonomia de fato não pode existir sem flexibilidade para
aplicação e uso dos recurso_§_ financeiros. C_aba recomendar
que a sistemática de- distribuição de recursos entre as instituições federais de ensino superior esteja associada a um processo
contínuo, metodologicamente bem definido e confiável de
avaliação.
- -A avaliação não parece muitO sedutora porque, conforme
já salientei, por quatro anos sucessiVos eu iilclu{ verbas para
a realização de uma avaliação ampla e profunda da educação
brasileira, e nunca o dinheiro foi utilizado para essa finalidade,
Os Estados Unidos, o Japão e vários pafses da Europa, fizeram
essa avaliação com resültados espetaculares. O Brasil, talvez
por receio dos resultados traufl!_atizantes de uma avaliação,
insiste em não cumprir nem mesmo o que determina o Orçamento Geral da República em termos de avaliação da educação como um todo.
Estas são as principais conclusões, unanimemente aprovadas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a que chegamos a tespeito
da crise da universidade brasileira. Não há soluções mágícas
ou receitas prontas para a salvação institucioilal. Nos termos
das suas atribuições e possibilidades, a ComisSão Parlamentar
Mista de Inquérito analisou questões cofuplexas, ouvindo os
mais diferentes setores, e oferece à sociedade b_:r:élfoi_leira pro·
postas para discussão, umá -vez~ que ã- Universidade pertence
à coletividade e as soluções devem emergir do consenso entre
uma pluralidade de ateres._ Co!fiO ficá. claro, as soluções que
a crise requer são profunáãs Complexas. Dependem tél!flbém
do processo legislativo, mas se revestem de grãride-Completidade.
·
As conclusões da CPI r~presentam, em última análise,
um dramático pedido de _socorro, que precisa ser atendidO
para ser evitado o -colapso das universidades, das quais tanto
nos orgulhamos. Muito obrigado.
Erá o que tinha a dizer, Sr. Presidente._ (MUito bem!
Palmas.)
Durante o discurso do Sr. João Calmon, o Sr.
Franscico Rollemberg, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Epitácio Co.feteira.

e

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Concedo
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
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O SR. FRANCISCO ROLLEMB.ERG (PFL -

SE. Pro·

puncia o_ seguinte discurso:) - Sr. Presidente, Sras. e Srs_
Senadores, por que se critica tanto e infundadamente o Governo Itamar Franco? Por que se chama o Governo Itaritar
FrancO, iiõniCamente, de populista? Por que se chama o novo
Governo tle República do Pão de Queijo? Por que tudo isso
a atormentar os esforços de um presidente que, por todo
o_ significado _do ato de governar. vem se pautando de forma
a devolver o elo perdido da tranqüílidade_ à população brasileira, no fortalecimento de suas instituições? Por que tudo
isso?
A atividade económica vem dando incontestáveis sinais
de reaquecimento, incorporando novos trabalhadores e reduzindo os níveis de desemprego. A ciranda financeira diminui
a cada dia, tendo em vista os atrativos oferecidos pela produção de bens, em detrimento dos ganhos fáceis nas apliacações
de curto e médio prazos. A remuneração do capital especulativo está em baixa, desestimulando investimentos que não
sejam especificamente destinados ao fortalecimento da economia.
O Presidente Itamar está aos poucos- solidificando seu
Governo, mediante o concurso de agentes altamente capacitados por suas qualidades pessoais e técniCas. Estão aí Paulo
Haddad e Gustavo Krause capitaneando as diretrizes de umª
política económica séria e eficaz. Estão Maurício Corre a, Jairiil
Haddad, Lázaro Barbosa. Coutinho Jorge, Alexandre Costa·,
Paulino Cícero, Hugo Napoleão, António Britto, José Eduar·
do, Jutahy Jún_ior, Fernando Henrique Cardoso, Alberto
Goldman, políticos de elevada expressão nacional, donos de
mandatos populares conferidos pelas urnas e referendados
porso.a atuaçáo nas Casas do Parlamento brasileiro, ofere·
cendo toda sua inteligência e empenho na condução de Pastas
de indiscutível complexidade. Está aí Murílio Hingel, com
toda sua experiência de professor e administrador, buscando
recolocar a educação em níveis compatíveis-com a·realidade
do professor e do aluno, imersos num contexto soCial care_nte
da mais absoluta atenção. Antônio Houaiss assumiu a área
da cultura com a respeitabilidade de um dos expoentes máximos da intelectualidade brasileira, conforme conviria a uma
atividade relegada a plano secundário da vida nacional. Está
af Walt_er_Barelli, representando condignamente o trabalhador, como defensor histó!ico da reposição de perdas salariais.
O Ministério da Ciência e TecnOlogia pôde contar com José
Israel Vargas, que já havia se deStacado como Secretário de
Tecnologia Industrial, no estabelecimento de diretrizes para
o setor. As lideranças na Câmarã e no Se~do encontram
em Roberto Freire e Pedro Simon formas de diálogo maduro
com -ã ·Classe política aliadas à defesa consistente das ações
de governo.
·ne modo, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que negar
competêncj.a, e d~terminação para o acerto, presei:ltéS na atual
cOnipoSÍção do ~.xecutivo brasileiro, é privilegiar interesses
contrârlOS" ao efetivo reencontro do País com a normalidade
institl!-cional e com a tranqüilidade s-od.3.1.
_
É inegável que os brasileiros estão dormindo sem a expectativa de um sobressalto ao amanhecer. O Presidente está
cumprindo sUa promessa -de não promover choques, e deixando bem claro que não se esperem milagres ou solução imediata
para todos os problemas nacionais.
Os aposentados já começa~ a_receP_et os 147%~ sem
alarde publicitário, sem t1,1multos e_sem sofrimentos nas tradicionais filas bancárias. A previdência social promete uma rígi~
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da cobrança dos débitos -ctas empresas, como sinal de inegãVel
respeito para oom o patrimônio do segurado.
As liberações de recursos promovidos pelo MinistériO
da Ação Social estão sendo feitas dentro da mais absoluta
transparência, para que a -Sociedade venha se constituir em
fiscal privilegiado da utilização do dinheiro público.

os·-·preços exOrbitantes, principalmente os dos remédios,
passaram a ser alvo de ataque. numa fiel demonstração do
atendimento às necessidades básicas-da população. As tarifas
de energia elétrica passaram a ser diferenciadas em função
do consumo, ou seja, do poder aquisitiVo do trabalhador.
Passou a haver mais respeito, Sr. Presidente e Srs. Senadores. Começam a renascer as esperanças por-um Brasil adequado aos anseios sociais.
Não há razão de se desencadear um processo prematuro
de críticas a um governo que, embora caracterizado pela interinidade legal, tenha transformado o ambiente sócio-político
de forma tão incisiva, to-rnando posssível a participãção e
o díálog<J.
· · ·
O papel destacado do Parlamento na formação do novo
Ministério e nas riegOciações de governabilidade_ tem produzido_ um efeito extrem(lmente benéfico na dinamização da
máquina administrãtfva. --- --- -~------ --_
Estam-os assistindo a uma profunda discussão do ajuste
fiscal proposto, cujo objetivo final é encontr(lr-~ um denominador comum que não interfii'ã: no interesse superior da sociedade, mas que também não inviabilize a consecução dos__objetivos de saneamento das contas públicas.
_
Jamais um governo interino pOde alcançar níveis tão elevados de competência e de determinação: SolidifiCa-se, assim,
na transitoriedade, uma· consistência ímpar, capã.z de _criar
uma estabilidade duradoura, necessária ao· progre-sso -e -à-paz
social.
_
. Há quem pregue a existência de um quadro desarmônico,
pots a eles compensa disseminar a instabilidade e a insegurança
em benefício de seus interesses individuais.
Nad~ mais justo e nada mais patriótico que dar continuidade ao apoitrconsciente ao Presidente Itamar e a seu minis- -~
tério, mesmo porqUê nada há que recomende a formalização
de um quadro oposicionísta sistemático capaz·-de minar as
resistências de qualquer representante instihidon:al.
A classe política brasileira, por meio dos legítimos representantes da sociedade e dos Estados no Parlamento nacional
estimulada pela própria população, tem dado mostras de se~
apoiamerito ao GoVerno naquilo que se constitua -em acerto.
Ela não se nega, no -entanto, a oferecer sua -decisiva contribuição naqueles pontos passíveis de reformulação-; contrários
à vontade popular.
É essa forma de administrar tipificada em sua totalidade
por Itamar Franco que vem dando consistênCia e legitimidade
a um governo nascido de circunstâncías e:ritergenciais, mas
que vem se solidificando como duradoura pela confiança alcançaU.a junto ao povo brasileiro e à comunidade internacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
O SR. PRESU>ENTJ;: (Epítácío Cafeteira) - Con~edo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃJ>S (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, a Folha de S. Paulo, respectivamente nos_diaS 28 'd_eSetembro e 9-de outubro últimos, publicou artigos d_o Sr. Laerte
Setúbal, intitulado "No rumo da ~erceirização'~, e do Sr~

Abram Szajman, denominado '"Os serviços-e o Gatt''. em
qUe~ s~ enfatiza a importância do item .. serviços" dentro da
rodada Uruguai do Gatt, onde se estará decidindo sobre um
enorme elenco de questões; envolvendo desde setores ditos
"tradicionais", coroo telecomunicações, seguros e serviços
profiSsionais, (assessoria jurídica e contábil, publicidade, turismo, administração, arqultetura e medicina), até o que o FMI
denomina "outros serviços.. , a saber: comunicações em sentido amplo, corretagem; serViÇOs b3.itcáríos, gerenclamento,
leasing, assinatura de revistas, subcon-tratações e serviços téc·
·
nicos internacionais.
Dada a importância que o comércio de s-erviços terá panl" -o no·sso País e para os setores envolvidos acima citados. entendo que·, aléin das duas inicí8.tiVas mencioiladas e das de jornalistas que acompanham o encontro em Bruxelas, o pronunciamento que ora faço, nesta Casa, deva abordar os vários aspectos que implicará o próximO tratado internacional.
As questões que constam da pauta do Gatt começaram
a ser detetados em setembro de 1986, quando a "Declaração
de Punta del Leste", nq Uruguai, lançou a nova rod~c!a de
negociações, a 8~ desde 1947. As metas principais eram fortalecer o papel do Gatt como órgão máximo_ para arbitrar regras
e disputas do comércio muridial e incorporar o setor de serviços
e propriedade intelectual nas negociações.
Sentam-se agora à mesa de negociações, em Genebra,_
os representantes de 108 paiseS integrantes do Gatt -'Acordo
Geral de Tarifas e Comércio, com prazo até a Páscoa para
fechar um gigantesco acordo multilateral e tornar mais transparente a forma como as nações deverão relacionar-se ao
contratar serviços, vender ou comprar mercadorias e resolver
eventuais âisputas comerciais. É desestimulante o resultado
de quase seis anos de negociações - as mais ambiciosas da
história que têm a pretensão de tornar o intercâmbio mundial
de bens e serviços o mai:; livre possível. Na rodada Uruguai
--procura-se:
- ·1) resolver problemas antigos, como o comércio interna-:.
cio-nal de produtos agrícolas;
-.2) encontrar solução para antigas mazelas normativas e
institucionais, como dumpiog, subsídios, salvaguardas, solução de controvérsias etc; e
--- -3) estender a normalidade do Acordo Geral a áreas que,
nas últimas décadas, se tomaram cada vez mais importantes
para o intercâmbio internacional, tais como serviços, propriedade intelectual e investimentos.
~ - Naprática, observa-se ·que a economia mundial não está
caminhando bem e que até mesmo países desenvolvidos estão
amargando pesada recessão. Esquecidos das virtudes do liberalismo pleno, defendem agora princípios piõtecionistas. Porque os representantes tendiam para a autodefesa nacional,
a rodada Uruguai pouco prosperoü nos quase seis anos de
cansativas negociações. __
Se o acordo falhar, dificilmente será possível manter o
status quo. Além da possibilidade de uma guerra comercial,
_haveria uma tendência natural a um exacerbado protecionismo, ao reforço dOs blocos comerciais regionais e, eve~tual
mente, a desvalorizações Competitivas. No que se refere à
-guerra comercial, sabe-se que nos anos 30 ela deu dimensão
não prevista à crise da economia mundial e que hoje ela poderia prejudicar-principã.lmente os países em desenvolvimento,
na opinião de Arthur Dunkel, diretor-geral do Gatt. Também,
diante da recrudescência do protecionismo, os industriais de
países em desenvolvimento poderão ser as maiores vítimas.
Em entreviSta ã -o Estado de S. Paulo', em 10 de agosto
\

-
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comercial tem de ser estendido a todos os demais. Por .essa
último, o Sr. Dunkel consJ.tava na rodad~ Ú;u~uai "uma
razão, os EUA recuaram e pediram ao Gatt qUe setor~ OO:mQ
confrontação de interesses naciotJ.ãist• e achava que -~·esses
os da navegação, telecomunicações, informática e serviços
conilitos tt!rão difícil solução, se não for concluída a negociafinanceiros ficassem fora da rodada Uruguai.
ção''. "Sempre considerei - salientou - que cooperação
Na versão da Casa Branca, os norte-americanos sairiam
é--ab$Olut~mente_nccessária.no setor económico, para evitar
perdendo com a cláusula de MFN, já que as demais nações
que os riscos de conflitos pplíticos sejam Sempre maioiês''. _
se beneficiariam do já aberto mercado dos EUA, sem uma
Se a. rodada Uruguai for completada, acham os economistas que, ainda nesta década, haveria um incremento de _çop._trapartida li beralizante dos parceiros mais proteCioniSias:
Para a delegação da Comunidade Económica Européia, a
US$195 bilhões anuais para o comércio internacional. Além
iniciativa norte~americana comprova o liberalismo de fachaQa
disso, um acordo comercial de grande proporção pçde_ria conda Casa Branca e constitui uma séria ameaça a todo o ciclo
tribuir para alterar as expectativas mundiais~ durament.e afetade negociações.
'
das pela recessão tão prolongada.
No artigo ''Multilateralismo ou subalternidade'', publiA situação do Brasil, em minha opinião, é muitO_dífe~
cado pelo Jornal do Brasil, em 28~7~92, o autor e embaixador rente. Certamente não estamos entre_.os principais benefiLuiz Souto Maior vê muita dificuldade para o Brasil evitar
ciários dos acordos específicos alcançados ou alcançáveis em
a subalternidade, uma vez morto ou degradado o myltilate~
Geilebra. Embora não disponhamos do peso econômico da
ralismo no comércio internaciOnal~ "Já não se trataria, porém,
CEE ou dos EUA, estamos interessados no aperfeiçoamento
em tal hipótese, da tão d_ecantada inserção competitiva na
do sistema multilateral de comércio e tememos sua permaeconomia lnternaciõ-xi3.l, riJas antes, de uma inserção subsinente deterioração ou seu eventual esfacelamento. Denúncias
diária, subalterna, contrária a quanto temos.f~ito _historicatêm sido feitas de que certas práticas das grandes potências
mente no sentido de diversificar nossos vínculos ülte-rnacionais
comerciais é que conduziram ã degradação do sistema rrfú.ltilae de ampliar nosso e.spaço externo de manobra:''
teral e liberal de comércio, pondo em risco a sua sobrevivência.
Em outro trecho do artigo, afirma que "hoje, o êxito
A título de exemplo, desde fins de 1990, os Estados Uni~
das negociações repiésentará- com toaas--as restriÇ"ões que
dos já obtiveram cçncessões em três áreas que consideravam
se possam fazer a acordos específicos -·um passo necessário
cruciais~ A p:drneira concessão consistiu em exigir da CEE
para manter o multilateralismo do comércio ihter:oacional.
cortes específicos em seus subsídios aos agricultores, que; em~
Um multilateralismo imperfeito, incapaz de cortigír-os desvios
bora reduzidos, representaram um ganho efetivo. Conseguidistributivos em favor dos mais fortes, porém melhor do que
ram, em seguida, um acordo para proteger propriedades inte~
a alternativa oferecida pelo event1.1,al fracasso."
lectuais, valioso para os setores de alta tecnologia e entreteni·
O intercâmbio. de serviços está tendo participação cada
mento dos Estad_os Unidos, que contêm_agora o mecanismo
para punir infratores. Finalmente, obtiveram regras mais rigovez maior no total das transações. Em f991, o comércio mundial movimentou US$4.430 bilhões, dos quais, US$810 bilhões
rosas para o comércio de serviços- setor em que os Estados
em serviços e US$3.530 bilhões em bens, respondendo os
Unidos se situam como o maior exportador mundial- consew
c:..en.riços· por 19% das transaçôes totais. Em 1970, os bens
guiridO fechar a brecha que permitia aos dep13is países proterespondiam por 94% do intercâmbio mundial (US$990 biger seus serviços por "motivos culturais". A_inda insatisfeitos,
lhões) contra apenas 6% correspondentes aos serviços (US$64
os Estados Unidos apostam na obtenção de maiores concesbilhões). Essa tendência revela que, comparando os d~dos
sões na rodada Uruguai.
do ano passado com os_ de 1970, enquanto foi reduzida a
Não devemos iludir-nos: _os Estados Unidos, a CEE e
participação dos bens na balança de comércio, a dos serviços·
o Japão serão os grandes beneficiários do êxito das negocia·
triplicou, e as previsões de técnicos do Gatt anunciam que~
ções em curso~
até o final da década, ela já atingirá o patamar de 40% do
Não resta dúvida de que foram el~s- que aproveitaram
total das transações mundiais __
as circunstâncias para forçar a negoc!ação de áreas novas de
Em muitos países, hoje, as ativida_des englobadas pelo
seu interesse. No entanto, no ponto em que se encont~am
item "serviços" já respondem pelas maiores parcelas do em~
as negociações na rodada Uruguai, o bom êxito representará
prego e-do PIB. E a ''terceirização" em marcha, incorporando
um passo necessário para manter o multílateralismo do comérinovações tecnológicas que geram atividades novas além~fr~n
cio internacional.
tdras, determinando pi'ofundas modificações na orgarii.i'ação
Na entrevista a que me referi, do diretor-geral do GATT
produtiva. O Relatório de 1991 dQ_ F!"f~- <?bservou as seguintes
a O Estado de S. Paulo, diante da pergunta "0 que o Brasil
alterações na composição percentual do PIB para os países
precisa mudar em sua política comercial?", o Sr. Arthur Dundesenvolvidos, nos últimos cinco ano$: queda na agricultura
~etrespondeu: "Com a rodada Uruguai, certamente o Brasil
e outros países vão ter de adaptar éertas- políticas nacionais.
(4% para 3%), queda na indústria (de 41% para 35%) e
aumento nos serviços (de 55% para 62%).
Por_exemplo, terão de ser revistas leis sobre serviços (ativi~
O avanço da terceii"ização corresponde a um aumento
dades bancárias, telecomunicaçõe s, turismo) e proteção da
de conquistas tecnológicas e multiplicação de atividade:s em_ propriedade intelectual (patentes, marcas)."
todos os setores, levando o Gatt a redigir minuta de regras
Entretanto, o mesmo periódico, em29~03~92, já publicara
sobre-serviços (anexo do Acordo_Quátro da rodada Uruguai).
o artigo "Rodada Uruguai caminha para o impasSe: Brasil
Como a área- de serviços tem movimentado recursos tão
avança no setor de serviços", onde o advogado Durval de
vultosos. podendo já ser .considerada o ramo de atividades
Norot:tha Goyos· Jr., presidente da Comissão da OAB -Seção
de mais rápida expansão internacional, é natural que os países
São Paulo, denuncia o falso liberalismO das nações industria~
desenvolvidos procurem proteger seus- iflteresses no comércio
lizadas ao negociar, no âmbito do Gatt, a desregulamentação
de serviços. Foi assim que eles buscaram restringir o alcance
internacional do setor de serviços legais, informando que "as
da cláusula de Nação Mais Favorecida (MFN, da sigla em
negociações sobre atividades profissionais ligadas ao Direito
inglês)) segundo a qual um benefício concedido a um parceiro
esbarraram numa situàção paradoxal: enquanto as nações. de-
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senvolvidas. como ESfados Unidos, Japão -e pãíSes da Comunidade Européia, exigiam ~-de seus parceiros comerciais em
desenvolvimento o acesso_ incondiciOnal aos- seus me-rcados
de serviços legais, elas indiretamente impediam, ao mesmo
tempo, a entrada de profissionais estrangeiros- em seu_s próprios mercados ...
Levantou fatos que comprovam a limítaçáó ao-acesso
de mercados das nações desenvolvidas, contrariando o seu
discurso liberalizante, desde sériaS restriçõeS à imigração até
exigências pratiCa.Inenü~, fntransPOníveis (por-exe-mplo, a obrigatoriedade de se obter um seguro de responsabilidade civil,
quando nos-Estados Unidos as seguradoras se recusam a segurar advogados estrangeiros).
_
___ _
Informou ainda o Sr. Durval Goyos Jr. que os represenM
tantes das nações desenvolvidas no Gatt (europeus·, notteMaM
mericanos e japoneses) se sulprCcnderam tanto com a denúncia de que existiãfil "barreiras escondidas'' ao acesso de seus
mercados profissionais que pediram tempo para -responder
ao pedido brasileiro de desregulamentação dos serviços legais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece que a área de serviM
ços no Brasil, com notória exceção, airida não se conscientizou
para o fato de grande importância em que _se transformou
a rodada Uruguai do Gatt.
Entendo que os setores compreendidos na- área de servi~
ços deveriam sair- em defesa de seus direitos, como, aliás,
fez o brilhante presidente da COmissáo da OAB _:__~ SeÇão
São Paulo, conseguindo mesmo desmistificar o pseudo-liberalismo das nações industrializadas, no âmbito do Gatt, pelo
menos no que concerne ao setor de serviços legais.
A nossa Constituição Federal, por um lado, estabelece
que é da competência privativa do Presidente da República
celebrar tratados, convenções e atos inteni.acíonais, sujeitos
a referendo do Congresso Nacional (art. 84, inciso VIII).
Por outro lado, dá como competência exclusiva do Congresso
Nacional resolver definitivamente sobre o_s mesmos tratados,
acordos ou atas intemacioriais (art. 49, inciso I).
Cabe, além disso, verificar o que dispõe o teXto constitucional sobre o setor específico de serviços que for objeto do
tratado, acordo ou ato internacional. Suponha, Sr. Presidente,
que este fosse o_ mercado de seguros. A ConstituiçãO de 1988
prescreveu que lei complementar disciplinaria seu funcionamento, fixã.ndo inclusive as condições para a participãção de
capital estrangeiro, levando em conta tanto os interesses nacioM
nais, quanto os acordos internacionais (art.. 192, inciso III,
alíneas a e b.
Indago: é possível ao Congresso Nacional votar tal lei
complementar, que consultasse, ao mesmo tempo, aos interesses nacionais e aos acordos internaciori:3.is? Não paira neM
nhuma dúvida, entretanto, de que o Congresso Nacional iria
pesquisar o intereSse nacional e nessa base dimensionar a
participação de capital estrangeiro no nosso setor segurador.
Outro dado que me parece absolutamente certo, é que
um acordo no Gatt, supondo êxito na rodada Uruguai, apesar
das fortes resístências que persistem, -teria um longo caminho
a percorrer em cada país. Essa etapa será tão mais longa,
quanto mais abrangente for o acordo do Gatt, extensivo a
todos os serviços, o que demandará uma análise mais circunsM
pecta e complexa, aferindo e balanceando as concessões feitas
e obtidas nas várias áreas do setor de serviços.
Acho pertinente relembrar aqui que a diplomacia brasiM
leira, que tem a tradição de competência e habilidade, mais
uma vez conduzirá com sabedoria a defesa dos interesses na-

~çmais, ~oTmente sOb a direção lú_~idã-do Ministro Fernando
Henrique Cardoso.
E~~ o que tinha a dizer, Sr._ Presidente.

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
_ N• U, DE 199f-COMPLEMENTAR
(Em regime de u:(gência, rioS term-os-do- ari.
RegimeritO Interno.)

336~

c,. do

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n'_ll, de _1991-Complementar (n• 69/89- Complementar,
_n~ Casa _de orig-em) de iniciativa do Ministério Público da
-União, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o
estatuto do Min1St~río Público da União, tendo pareceres:
-Sob n9 412, de 1992, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, favorável, nos termos do Substitutivo
que oferece; e
-Proferido em Plenário, Relator: Senador Amir Lando.
-contrário às Emendas de Plenário.
-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 68, DE 1992
(Em regime de urgência, nos -termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Discussão, eril tumo único, dO Projeto de Resolução n"'
68, de 1992, de iriiciativa da Comissão Diretora, que altera
o RegulamenJo_Administrativo do Senado Féderal e ree?trutura a Subsecretaria de Assistência Médica e Social. (Dependendo de parecer.)
-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 91, DE 19Y2
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, C, do
RegimentO Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 91, de 1992 (n' 3.203/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que cria cargos nos Quadros
de Pessoal das Instituições de Ensino SupenOr que mencíona
e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

-4PROJETO DE RESOLUÇÁO N' 67, DE 1992
- (Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
- -Discussão, em turno único, do Projeto de R~solução n"
67, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que altera
a redação de dispositivos da Resolução n9 86, de 1991, modificada pela Resolução n"' 5, de 1992, ambas do Senado Federal.
(Dependendo de pareceres.)
-s-~

OFÍCIO N' Sn6, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Ofício n• sn6, de 1992. pelo qual o Governo do Estado
do Mato GroSSo do Sul solicita autorização para contratar
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operação de crédito, no valor de quinhentos e_·
bilhÕes,
novecentos e quatro milhões, setecentos e noventa e oitó mil
e dez cruzeiros, para os fiiis -que especificá. (Dependendo
de parecer.)

-6REDAÇÃO FINAL DO~PRCÜETO DE LEI bo SÉNADO
N' 3!8, DE 1991- COMPLEMENTAR
Discussão, em fumo únko, da r~dação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 394, de _1992),
do Projeto de Lei do Senado n'318 ,de 1991- Complementar,
de autoria do Senador Maurício Corrê-a, que determin~ os
casos etn que forçaS eStninge1ras poSsam transitãi" pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente. ·---

Dezembro-de 1992

-7PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 60, DE 1992
--

DiscUssão, em turno único, do Proje-to--de riecr~to Legi~
lativo n' 60, de 1992 (n' 77/91, na Cámara dos Deputados),
que aprova o texto, do ConVénio para ~Preservação dos Recursos Naturais nas Areas de Fronteira. celebrado entre o ,Go~
vem-o da República Federativa do Brasil e o Governo da
Bolívia. em Brastlia. em 15 de agosto de 1990~ tendo:
PARECER favorável, sob n' 377, de 1992, da Comissão
_
-.-De Relações Exteriores e Defesa Nacional.
.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira):..__ Está enéerrada a sessão.
(Levanta~se

a sessão às 10 horas, e 30 minutos.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
TERÇA-FEIRA, 8 DE DEZEMBRO DE 1992

ANO XLVII- N• 208

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente,
art. 48, item 28, do Regimento "Interno, promulgo a seguinte

no~>

termos do

RESOLUÇÃO N• 77, DE 1992
Dispõe sobre a aplicação da Resolução n' 59, de 1991, aos servidores do Senado Federal,
e dá outras providências.
O Siúuiâo recferal resolve:_____ _
Art. 19 O tempo- de serviço prestado nO--Senado Federal pelos ex-ocupantes de empregos da
antiga Tabela Permanente do extinto Quadro de Pessoal 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 assegurada, nos termos do artigo anterior, a averbação do tempo de serviço prestado
pelos aluais ocupantes de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Senado Federal, regidos pelo regime
jurídico único, que tenham ocupado cargo ou emprego público, anterior ao ingresso no Senado Federal,

para os efeitos autorizados pela Lei n' 8.112, de 1990.
Art. 3• Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a
·
12 de dezembro de 1990.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Senado_ Federal, 7 de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 269• SESSÁO, EM 7 DE DEZEMBRO
. DE 1992

!.l-ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE

1.2.1- Comunicações
-Do Senador Flaviano Melo, que se ausentará dos
trabalhos da Casa, a partir de 4 de dezembro do corrente
ano, a fim de desempenhar missão no exterior.

-Do Senador José Fogaça, que se ausentará do País
entre os dias 6 e 9 do corrente ano.

1.2.2- Comunicações da Presidência

·-Recebimento dos Ofícios n!>S S/78 a 80, de 1992
(nÇIS 2.438, 2.440 e 2.442, na -Origem), através dos quais
o Governo do Estado de São Paulo e as Prefeituras Muni-

cipais de Castelo Branco-PR e Jaicós-PI, solicitam ao
Senado Federal, autorização para contratarem operações
de crédito para os fins que especificam.

-Recebimento dos Ofícios

n~

2.439, 2.441, 2.443

e 2.453, de 1992, do Presidente do Banco Central do Brasil,

referentes a operações de crédito pretendidas pela~ Prefeituras Municipais de São Paulo-5P, Itajaí-SC, Angelina-se, e pelo Governo do Estado de São Paulo.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILELA DF. MAGALHÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impreaso sob reapon.ubflidade da Mela do Seudo Federal

Diretor-Geral do Senado Federal
AGAC!EL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VImRA NINA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS BASTOs·
Diretor lDdutrlal
fLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

ASSINATURAS
Semestral

1.2.3- Discursos do EXPediente
SENADOR LOURIVÃL BAPTISTA- Realização
do III Encontro Nacional de Meninos e Meninas de Rua,
em Brasília. Transcurso do Jubileu de Pn,t.ta da "Casa Õ9
Pf:queno Polegar", fundada por Dona ~uth Pas.sarinh?·
Transcrição, nos Anais do Senado, do art1go de J uha Man~
Passarinho Chaves, intitulado "Um_Gesto de Amor Multiplica os Amigos", publicado no jornal Correio Braziliense
de 14-11-92, de homenagem a sua mãe, dona Ruth Passarinho, pelas obras de amparo ao menor c:arente. Hom:w
nagens à dona Ildete Baptís1a por su~ bnlhante atuaç~o
no Instituto Lourival Fontes, em AracaJu, também de assistência ao menor carente.
1.2.4- Comunicação da Presidência

Recebimento do Ofício n"' 2.454/92, encaminhando ao
Senado Federal, parecer referente à operação de crédito
pretendida pelo Governo do Estado do Mato Grosso do
Sul.
1.2.5 - Requerimento
·
N"' 881f92;de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a retirada do Requerimento n 9 880/92. Deferido.
1.2.6- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR VALMIR CAMPELO -Preocupação
pelo montante irrisório previsto no Orçamento da União
para o exercício de 1993. Disç~minação do Distrito Federal
na destinação de recursos previstos no Orçamento de 1993.
Transcrição, nos Anais do Senado, do editorial do jorn~l
Correio Braziliense, de 6-12-92, analisando a govemabilidade do Distrito Federal.
SENADOR PEDRO TEIXEIRA -Apelo pararecursos adequados destinados ao Distrito .~ederal afetand_o
a problemática social. Falta de governab1hdade de Brasília
devido à escassez de recursos.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1992-Complementar (n' 69/89-Complementar, na Casa de origem), de
iniciativa do Ministério Público da União, que dispõe sobre
a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério
Público da União. Apreciação sobrestada, nos tennos do
art. 174 do Regimento Interno.

··-··w•···-···-······--....•·--···--·-·,,,_.._._._,_;:,:_;_ Cr$ 70.000,00
Tiragem 1.200 exempla.res

Projeto de Resolução n9 68, de 1992, de iniciativa
da Comissão Diretora, que altera o Regimento Administratfvo do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria
de Assistência Médica e Social. Apreciação sobrestada, nos
termos do art. 174 do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Cãmara n' 91, de 1992 (n' 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 qu_e.:_ menciona e dá outras proviw
dências. Apreciação sobrestada, nos termos do art. 174
do Regimento Interno.
Projeto de Re•olução n' 67, de 1992, de iniciativa
da Comissão Diretora, que altera a redação de dispositivos
da Resolução n9 86, de 1991, modificada pela Resolução
n9 5, de 1992, ambas do Senado Federal. Apreciação sobrestada, nos termos do _art. 174 do Regimento Interno.
Ofício n' sn6, de 1992, pelo qual o Governo do Estado
do Mato Grosso do Sul solicita autorização para contratar
operação de crédito, no valor de quinhentoS e um bilhões,
novecentos e quatro milhões, setecentos e noventa e. oito
mil cruzeiros, e dez centavos, para os fins que especifica.
Apreciação sobrestada, nos termos do art. 174 do Regimento Interno.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 318,
de 1991-Complementar, de autoria do Senador Maurício
Corrêa, que determina os casos em que fõrças estrangeiras
possam transitar pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente. Apreciação sobrestada, nos termos
do art. 174 i:lo Regimento Interno.
Projeto de Decreto Legislativo n' 60, de 1992 (11" 77/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio para Preseivação dos Recursos Naturais nas Áreas de
Fronteira, celebrado entre o Governo da República Fede~
rativa do Brasil e o Governo da Bolívia, em Brasfiia, em
15 de agosto de 1990. Apreciação sobrestada, nos tennos
do art. 174 do Regimento Interno.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR RONAN TITO - Análise do termo
t•moedas podres" e sua utilização em transações financeiras
de grande porte. Ajuste fiscal.
SENADOR BENI VERAS- Posse do novo superin·
tendente da Sudene, Sr. Cássio Cunha Lpna.
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.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Atentado
à Rádio Atual e ao Centro de TradiÇão ~árâeStüia? em
São Paulo, e no Cane-cão, no Rió de Járii;:1fo,por grUpos
de jovens radicais de variadas 'denominações, de cunho
neonazista.
___ , .

SENADOR ODACIR: SOARES_--84' aniversário
da Cruz Vermelha Brasileira. ,
1.3.2- Comunicação- da -Presidência
CoilVócaçáO de sessão conjunta a realizar-se amanhã,
'às 19 horas, com Orderri do Oía q-ue deSiglla.
. I-3._3 -.Designação da Ordem do Dia da próxima ses.são

Í.4 ~ ENCER.RAMENTO
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2- ATOS DO PRESIDENTE

N• 461 a 465, de 1992 -

.

3- ATOS DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N" 7 e 8, de 1992
. -PORTARIA DO I• SECRETÁIÜO DO SENADO
FEDERAL
- Ni' 66 e67, de 1992
5- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
N• 31, de 1992

6- ·MESA DIRETORA
7- LÍDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
• 8- COMPOSIÇÃO DAS coM:1ssói!:S PERMANENTES
..

Ata da 269a Sessão~ em 7 de dezembro de 1992

za

Sessão Legislativa Orcfuiãiia, da 49a. Legislatura. : .-

Presidéncia dos Srs. MauraBenevides, Jonas Pinheiro e Valmir Campelo.
ÀS.14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHÃM-SBPRÉ-

SENTES OS SRS. SENADORES:.

- ·- .. ~- ---, - ·-

Amir Lando - Beni V eras - Carlos Patrocfnio -'-. Chagas Rodrigues """' Elcio Álvares - Guilhei-inci Pali.D.eiiã ~~~oão
França- Joao Rocha'-- JmrasPinbeiro -JOS-".J2hat M:armho
- José Paulo Biso! - Júlio Campos - Levy Dias - I,ouremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucidio Portella Luiz Albei-to --Maosueto de Lavor -Marco Maciel - Marluce Filito -Mauro BeneVides ._ Odacit Soares- Pedro Teixeira - Ruy Bacelar - Valmir Campelo..

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campclo) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 25 Srs. ·senãdores. Havendo número regimêntãl, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de DeU:s, tn:içiam9s nossos trª-baJhos.
}9

Sobre a niesa, Comunicações R_tie serão lidas pelo Sr_.
Secretário.
- · ·
São lidas as seguintes:
Em 3 de dezembro de 1992
Senhor Presidente,

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos termos do art. 40, a, do Regimento Interno, me auseQtarei
dos trabalhos da CaSa, a partir de 4 de dezembro de 1992,
a fim-de, no desempenho de _?llssão com que me-distinguiu
o ·senado, participar;·na qualidade de Observador Parlamentar~ da XLVII Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas...
Atenciosas saudações. -Senador Flaviano Melo.

B"rils111a,.-4-de dezénibro
-

--

-

ae 1992'
-- ----

Senhor Presidente~
Tenho a honra de comunicar a
Ex'\ de_ acordo com
o disposto na alínea· a no parágra~o único dÇl art. 39 do Regimento Interno,- que_ me ausentarei_ dQ País entre os dias 6
e 9 do corrente, cqm 9-estino aos Estados Unidos da América
do Norte, a convite da Universidade de Miami, com a finalidade de participar de um ciclO de Palestras- sobre "Transformações Internaciona.is.. e R_eestruturaçã,o_ Hemisférica".
Aterciosas Sfi.Udações. - Senador José Fogaça.

v: __

~SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- O expediente
lido vai à publicação.
_
__
.
_A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, os
Ofícios n• S/78 a 80, de 1992 (n~ 2.438, 2.440 e 2.442, na
origem), através dos quais o Governo do Estado de_São P~ul~
e as Prefeituras Municipais de Castelo Branco -PR, e Jatcós
-PI, solicitam, nos termos da Resolução n9 36, de 1992,
do Senado Federal, autorização para contratarem operações
_
de crédito para os fins que especificam.
-. As matérias si::rão despachadas à Comissão de Assuntos
Económicos.
---·~ ~ ----O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -A Presidência
recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil, os Ofícios
n~ 2.439, 2.441, 2.443 e 2.453/92, referentes a operações de
crédito prete-ndidas pelas Prefeituras Municipais de São Paulo
- SP, Itaja(- SC, Angelina - SC, e pelo Governo do
Estado de São PaUlo.
As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
Econômicos para seiêffi- anexadas aos processados dos Ofícios
n's S/48, Sn4, snz e.S/69, de 1992, respectivamente.

9998

Terça~feira

8

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL(Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Vahnir Campelõ)
Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
(Pausa.)
S. E~ não está presente.
_ _
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE .. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Seitadore~. n~
Correio Braziliense de 14 de novembro do_ço®nte ~o h
um artigo que muito Ihe comoveu, pela analogia de exemplos
semelhantes que testemunhei durante longos anos de minha
vida em que venho esperando que_ este ~undo melhore, se
aperfeiçoe e se torne mais cristão.
_ É realmente uma peOa-essa característica· da hum~~i~asfe,
quando comprovamos a escassez numériCa-das peSsoas clue
sacrificam seu tempo e dedicam sua vida a servir-ãO próXimO
com desprendimento C: abnegação.
- ---. . .
Vivemos, na sociedade, um período de crescente mdivtdualismo social e económico. Poucos se consideram, de _certo
modo, também responsáveiS pé la miséria allieia. Par~ muitoS,
caridade não é um problema pessoal, é uma obrigação _do
Governo.
·
As pessoas mais conscientes e esdãreCidas sabem perfeitamente que o Governo, sOZinho. jamaís consegtiírá resolver
os problemas relacionados com a edu_ca__ção, a sã~?_e, a assistên~
cia e o amparo aos menores carentes. E um contmgente populacional que cresce a" cada dia, desafiando a ação gove_rnamental e os planejadores.
"
Portanto, Sr. PreSidente, são louváveis e:merecem toQo
o nosso apoio e aplaUso ãs fniciativas iridivíd'u_ais e de g~upos
que esboçam·aigum es~C?rço, alguma_iniciatiVa para amparar
e asSistír o"s menóreS abandonados e as crianças carentes em
suas necessidades básiCaS de teta, pão e afeto~
Durante o mês de -nOvembro, realizou-se aqui, em Brasr:
lia o Terceiro EnCOntro Naciorial de Menino$ e Meninas de
R~a. com a partiCipação, "inClusive, de obserVadores estran..;geiros, entre oS quais algumas crianças euroJtéias· e ür~a deputada do Parlamento Europeu, portadora de uma mamfestação
unânime de preocupação do referido Parlamento às_ autoridades brasileiras relativamente às crianças do nosso País, em
face da divulgação pela imprensa da Europa dos maus-tratos
e violências que têm s·ofrido.
_"
Por ocasião desse Encontro, do qual participa~~-m 700
representantes de todas _as unidades da F~deração,_ segundo
os jornais, õ Ministro da Justiça, que criou recentemente o
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e_ do Adole~pte,
para cuidar da aplicação do Estatuto correspon-dente, recebeu
da Europa mais de tr~ m_il cartas cl!~ando a atenç~o: do
GoVerno pa:ra· a ql!-~st~o do menor carente no Bra~il. Em
suas manifestaçõeS públicas e nas passeatas que realizaram,
as crianças cantaram o seu-grito de clemê:qcia: "O Estatuto
_
está aí, só falta cumprir".
Eu, Sr. Presiderite- que há muito estou envolvido com
a situação do menor, pois sempre foi um ê!Ssunto que me
preocupou, motivando-me a participar Coni -grande interesse
da CPI do Menor, em 1976, e também pelo trabalho pioneiro
em Sergipe, desenvolvido peJa minha saudosa_eSf!Osa: !lO Instituto Lourival Fontes, que iniciou seu funcionament6 em 11
de setembro de 1967, precisamente há 25_ anos, tendo por
lá passado, até a presente data, 17.451 menores carentes - ,
fiquei muito sensibilizado. Tocou~me profunda~ente a inic~a
·tiva dessas crianças em buscar, por conta ptópna, um ma.Ior ·
o

_

=

__

_
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conhecimento da sua problemática, procurandÕ fórmula~ para
resolver a situação em que se encontram, ante a sua realidade
e a indiferença do PaíJ!. _ _ ___ __
_ __
. - _
Os seus problemas também são nossos: dos mat?r~s; dos
adultos da sociedade como um todo. A sua denunCia nos
alerta d~ que são, hoje, os famintoS e maltrapilhos ~i~eráveis
rondando a mesa farta dos banquetes de que partiCipam os
mais afortunadoS da ~ociedade, quando poderiam es~ar se
formando agora para melhor servir à sociedade e ao Pats.
Sr. Presidente, as questões soCiais do País merecem toda
a nossa preocupação, mas devemos o nosso reconhecimento
àquelas pessoas que, mesmo sabendo que não poderão solucioná-las em toda sua plenitude~ fazem o que podem, com
esforço milagroso do amor ao próximo e da d~dicação D_?
propósito de servir ao seu semelhante. Neste tmenso Pais
de 150 milhões de habitantes, um pequeno punh~do de p~ssoas
de bom coração tem dedicado sua vida ~o erl"!penho de mmorar
o·'Sofrimento dos mais desvalidos, em especial amparando
crianças abandonadas ou pessoas rclos~s e desabrigadas. .
_--Li no Correio Braziliense, de 14 de novembro, um artigo
intitula.do "Um gesto de amor multiplica os amfgos", em ~e
n::tória da fundadora de uma instituiçâo filantrópi~, que _cc::.m~
pletou seus 25 anos de funcionamento no propósito ongm:-1
_de acolher filhos sadios de pais tuberculosos, para que nao
se contaminassem com a doença. Esse artigo, Sr. Pre_sidente,
que _me comoveu, fala_ dq exemplo de personalid~~e. exuberante e da luta incansável de_ uma ~Jlhora_ que mictou seu
·trabalho social em_Brasilia, nuln bariacão de madeira, pc;ts_te~ riormente consumido por um incêndio, mas que, em vez de
-abater-lhe o ânimo, foi motivo de intensificação de _!iua lut~
para uma construção definitiV~, ~ela qual ~~ía às ruas, conforme diz o artigo, pedindo ferro, _c~ento, tiJolo etc. - · · ·
Falo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, da Casa do Peq_ueno
Polegar e:m B_rasíiiã- e de_sua fundadora,~· ~u~h_Pa.ssannho,
pelo transcurso do jubileu de_ prata_ da mstttutça?, fruto do
seu trabalho, auxiliado por um grupo seleto de a~ngos e ~ene
i:D.éritOS que permitiu aqui, -ria Capital da Repúbl~ca, a e~~fica~
çãq de mai_s _um lat:, de Jl!aiS um te to para abngar cnanças
carentes.
Originária do Estado do Pará, adotoU Brasüiá nO CoTação
e a esta cidade ofereceu, com amor e dedicação, a mais pura
essência do seu trab_alho inspirado _na ~ti.dade cristã. Dona
Ruth teve a seu favor todas as circunstâncias que_ a vida e
a sociedade lhe permitiam para tornar-se pessoa -s'?fistícada,
com livre acesso a todos os -salões e círculos sociais do poder
em função das atividades profissionais dq: se!l marido, político
de grande destaque, várias vezes Ministro e de intensa a~uação
partidária. Entretanto, D. Ruth era aquela pessoa simples
que transbordava afeição e jovialidade. Sua vida era realmente
a familia, o esposo, os filhos e o zelo por aquela casa onde
recebia e abrigava suas crianças, que, carinhosamente, achamavam "Tia Ruth".
Neste artigo, sua filha Júlia, autora do referido_ artigo
e hoje dirigente da Casa do Pequeno Polegar, relembra o
seu devotamento à causa da criança carente ou abandonad~;
de sua atuação, marcada por gestos- e ações-inesquecív_eis de
que são testemunhas os que presenciaram. Nos festeJOS de
Natal D. Ruth vestia-se de Papai Noel para o encanto das
crianÇas. Nunca posou de mul~er d~ !-Jinistro. Comp~heira
dos funcionários, misturava~se com eles_e_os dirigia pelo exem. pio.
O Sr.-Neison Carneiro--V.

:Ext Me permite um aparte?
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O SR. LOURIV AL BAPTISTA- ConCedo-o_ com prazer,

eminente Senador Nelson CarneirO.

1

'

•

O Sr. Nelson Carneiro -SenadOr LouriV3.1 nãptista, congratulo-me com V. E~, que traz aos Anais desta C3.sa depoimento sobre D .. Ruth Passarinho. Realmente, foi ela uma
mulher excepcional pelas suas qualidades de benemerência,
de dedicação, de amor aos necessitados. V. Ex~ faz muito
bem em incorporar aos Anais esse depoimento sobre D. Ruth
Passarinho.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Eminente Senador Nelson Carneiro, soü milito ·grato·a V. Ex•-pelO àparte que muit6
enriqueceu o meu pronunciamento, dando também o seu de':'
poimento sobre a saudosa D. Ruth Passarinho.
--0 Sr. Pedro Teixeira- SenadorLourival B-aptista, V.
O SR. LOURIVAL BAJ.'TISTA- Com_ prazer, ouço v:
Ex', Senador Pedro Teixeira.

EX' permite-me um aparte?

o

-

--

----

0 Sr. Pedro Teixeira- Eminente Senador Lourival FOD.w
tes ...
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Lourival Baptista. Lourival Fontes é o finado, que também muito honrou esta Casa.
O Sr. Pedro Teixeira - É verdade._ Tive a ventUra -de
participar do .trabalho da Casa do Pequeno Polegar, que D.
Ruth Passarinho criara com tanto amor e carilihO Duma das
chácaras de Brasi1ia. Via seu amor acendrado e sua dedicação
exclusiva às crianças. Faço minhas as palavras do Senador
Nelson Carneiro- e- congratulowme com V. Ex• pOi fazá, de
justiça, um -registréfdas atividades de quem tanto se preocupou
com a infância desvalida.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. Ex',
Senador Pedro Teix€ira"~ pelo aparte, que também vem ilustrar
este pronunciamento.
Fui durante algum tempo um dos _colaboradores da Casa
do Pequeno_ Polegar, incluindowa entre as subvenções que pow
dia conceder, pois sempre vi, Com-muita compreensãO e simpaw
tia, a luta e o trabalho de D. Ruth, em tudo muito semelhante
às atividades desenvolvidas pela minha saudosa esposa no
Instituto Lourival Fontes, em Aracaju, coincidentemente criado na mesma época, que completa também, em 1992, vinte
e cinco ·anos de serviços prestados às crianças carentes.
O Sr. Valmir CampelO .:..__-Senador -LoUrivaT-:i33pHsta,
V. EX' permite-me rim apãrfe?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com muito prazer,
Senador Valmir Campelo.
- -
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ças carentes da Capital da República. Quero faZer, ainda,
urn preito, nobre Senador Lourival Baptista, à esposa de V.
Ex•, que tão bem dirigiu o InstitutO Lourival Fontes, em Ara~
caju; que também, a exemplo de D. Ruth Passarinho, sempre
se preocupou com os mais carentes, direcionando sua vida
para os mais s_ofridos, para aquelas famílias mais carentes
de Aracaju e de todo o Estado de Sergipe. De modo que
quero, particularmente, homenage-á-lo, homenageando sua
esposa, que Deus levou recentemente para seu lado. Quero
deixar aqui o -meu protesto de veneração e respeito a D.
Ruth Passarinho, a estas duas se~9ras que, em comunidad~s
-díferentes, sempre procurar-am aliViáf o ·sofrimento daqueles
que mais necesSitam de nós.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Muito grato a V. EX',
ei_Dinente Senador Valmir Campelo, pelo aparte que muito
eilriquece _o_ meu pronunciamento e pelas palavras generosas
com que distinguiu a minha saudosa esposa, que também
procurou~ em vida, dedicar-se a fazer o bem sem olhar a
quem.
Quanto à D .. Ruth Passarinho é uma mulher que merece
a estima, o respeito, pois foi aqui; -em B"fãSília, uma pioneira
nesse serviço. Muito grato a V. Ex•, eminente Senador Valmir
Campelo, pelas suas palavras que me chegaram diretamente
ao coração.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, em memória de D. Ruth
Passarinho, saudosa esposa do ilustre Senador Jarbas Passarinho, em comemoração do Jubileu de Prata da Casa do Pequeno Polegar, que tão relevantes serviços tem prestado às
crianças carentes de Brasília e cOmo edificante exenlplo de
inichitiVa e caridade cristã à nossa sociedade, faço este registro,
solicitando a transcrição nos Anais do Senado, juntO càni
o meu pronunciamento, do artigo de auto~a de ~úlia Maria
Passarinho Chaves, publicado nõ Cõr_reio Braziliense, de
14-11-92, intitulado "Um Gesto de Amor Multiplica os Amigos"~

Era o que tínha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
(Muito bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Brasília, sábado, 14 de novembro de 1992
MEMÓRIA
Um gesto de
amor multiplica
os amigos

Júlia Maria Passarinho Chaves
O Sr. Valmir Campelo- Nobre Senador Lourival BapDe um gesto de amor à criança Ruth criou a Casa do
tista, quero parabenizá-lo pela maneira com que V. Ex• home- Pequeno Polegar que há 25 anos vem multiplicandO a assistênnageia hoje, nesta Casa, a figura de D. Ruth Passarinho.
cia ao menor brasiliense. Inicialmente, era uma pequena casa
de madeira humilde e aconchegante qüe- acolhia os filhos sa~
Também a conheci no início da década de 60, quando trabalhava na Fundação do Serviço Social. Pude constatar o traba~ dios de pais tuberculosos, logo depois eram os órfãos.
lho por ela desenvolvido em prol das famílias mais carentes,
Um incêndio destruiu a casa. E acendeu com maior vigor
os sonhos da mulher de fibra, de fé e de coragem que era
das crianças abandonadas de todo o Distrito Federal. D. Ruth,
a saudosa esposa do _nosso querido amigo, Senador J arbas Ruth Passarinho. Com dedicação, tenacidade e amor ao próxiPassarinho. Eles formavam um casal do qual tínhamos orgu- mo ela foi às ruas em cini.a de um caminhão pedindo: ferro,
lho, pois o considerávamos como um quarto Senador da Repú- cimento, tijolos...
blica, um representante do Distrito Federal, pelo cuidado_
Graças a Deus e aos· homens -caridosos, trazia sempre
e o interesse em relação às coisas de Brasílía. E D. Ruth o que precisava. Foi assim que ela edificou a Casa do Pequeno
sempre demonstrou, quando na presidência da Casa do Peque- Polegar, pelo trabalho árduo e firmou a obra com o ·seu exení~
-no Polegar, o carinho que vinha exercendo em prol das crian- pio vivo e extraordinário.
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Temos esperança de que nossas crianças terão um futuro
Incansável, Ruth estava sempre atenta__ aos sofrimentos
melhor. Tomara que-possamos olhar para trás e verifica( -que
infantis e assim surgíú o atendimento aos órfãos com um procontribuímos com esta melhoria.
grama de adoção. Os abandonados, os desnutridos, os pré-adolescentes também foram assistidos ao longo destes 25 anos.
_-bUrãnú Odiscurso do Sr. L~urival Baptis/a, ~Sr.
Ruth soube como ninguém multiplicar os amigos. Formou
Valmir Campelo, deixa a cadeira da presidência, que
uma equipe dedicada que abraçou a causa pela amizade e
é ocupada pelo Sr. Jonas Pinheiro.
por amor às crianças. Foram muitos os colaboradores. Desde
aqueles que enviavam verbas até os que lado a lado com
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - A Presidênci;,_
Ruth, fizeram· da obra um modelo de atendimento assistenciaL
re_cebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil, Ofício
Visitanté;:Uustres_e estrangeiros foraril recebidos na
enno:> 2.454/92, encaminhando, nos termos da Resolução no:> 36,
tre eles as esposas de dois presidentes dos Estados Unidos,
por sugestão da embaixada americana.
_ _
_ de 1992, do Senado Fede:r,-al, _par~ce_r referente à operação
de crédito pretendida pelo Governo do Estado do Mato GrosA alegria, a ·simplicidade_ e o prazer de servir às Crianças
mobilizavam Ruth PassarinhO a ponto dé faZer com que nós so do Sul.
A matéria será despachada à Comissão de As~untos EOOfilhos, genros, noras, os viZinhos e amigos lavássemos banheinômícos, para -ser ·anexada ao processo do OfíCio n 9 Sn6,
ros e esfregássemos o chão se preciso fosse. Tudo pelos "Polede 1992.
gares", como ela carinhosamente os chamava, Ruth era urna
pessoa tão extraordinária. que conseg-uia s_ensibilizar <ité 05:
O SR. PRESIDENTE (Jqrtas PinbeiJo) -Sobre a mesa, ,
mais indiferentes e emoci<Jriar os mais afeti~õS.
-~
requerimento que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
Seu devotamento à causa da criança carente ou abandoÊ lido o seguinte
nada foi marcado por gestos e ações inesquecíveis, de que
REQUERIMENTO N' 881, DE -1992
são testemunhas os que os presenciaram. Nos'festejosde Natal, lá aparecia ela de "Papai Noel", para ó"€mCanto das crianNa forma do art. 256, alínea a, do Regiffiento Interno,
ças. Nunca posou de mulher de ministro. Era CspoSa arilõroSa
requeiro a retirada do Requerimento n9 880. de 4-12-92, em
de Jarbas e dele recebi~ todo o apoio e-o-"incentivo para
virtude de haver cancelado minha presença ao Seminário proprosseguir _sua obra humanitária._ Companheira aos funciomovido pela AssociaÇão Comercial de São Paulo.
nários, misturava-se com eles e os diri~a pelO exemplo.
Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1992. - Senador
Marco Maciel.
Desdobrava-se em atenções com os enfermos~ Levava-os
ela mesma ao hospital. Ora o da LZ- Sul, ora do EMFA,
- • O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- A Presidência
cujos dirigentes jamais lhe hegaram assistérida. Temperamen- defere a solicitação do Senador Marco Maciel. O Requerito extrovertido, caracterizado por uma alegria que contagiava mento n" 881, de 1992, vai ao Arquivo:
os que com ela priv-avam, era uma feSta, Cada dia, quando
Volta-se à lista de oradores.
chegava à -casa do -Pequeno Polegar,_ as crianças correndo
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campdo.
esfuziantes ao seu encontro, buscando o colo da ''Tia Rüth".
___ o__ SR. VALMffi CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
Sua última atividade em proveito dos "Polegares" colheua, em Juiz de Foi-a, ónde fora, de ônibus comprar tecidos - 6 seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
de malhas, mais banitos. para revendê-los no bazar em pro- Srs. Senadores, sábado pass~do,_às 9 horas da manhã, c<;>ordeveito da Casa do Pequeno Polegar. Foi a primeira -e grave natnos a SuQcomissão- de Ec_onõnliã da Comissão Mista de
manifestação da enfermidade que viria a ser fatal. Não -mais Orçamentos ap.rOVamos os relatórios parciaís dos três relatores que-compõem aquela Subcomissão.
as crianças que ela tanto amou voltaram a vê-la.
_ ~r. Presidente~ Srs. Senadores, realmente me pÍ'eocupa
A amiga Zelly Ornellas_ assumiu a obra atuando com
especial interesse e eilfrentando com- garra··-as dificuldades o montante irrisório dos recursos do Orçamento para o ano
que comumente acontecem no trabalho caridoso. Curnpilu de 1993, e me preocupa particularmente para o Distrito FederaL Brasília, como Capital da República, a Capital de todos
com zelo e dedicação os seus mandatos.
Jubileu de Prata - Graças a esta mulher sensa-cionaC o~-bras~leiros, ~em a função não somente de atender a comunique foi Ruth Passarinho, aos seus amigos maravilhosos, aOs dade brasiliense, mas Brasília~ a célula _mater; Brasil~a abriga
funciohários dedicados, aos colaboradores desconhecidos e os Três Poderes. O custeio e os recursos cOm- irivestimentos
aos colaboradores especiais homenageados nesta dªta, que realmente são elevados, e .ag_~ilo gue consta para 1993, praticapodemos hoje dividir_ emoções e alegrjas com o nosso''Ju_bileu me_n!e representa 50o/q a !Jlepos da importância destinada,
que já foi irrisória p'ãra o ano de 1992.
de Prata".
Sr. Presidente, V. Ex~ vai me permitir, mas-acredito serEm nome de todas as_ crianças que ·au- longO- destes 25 muito oportuno ler, neste momento, o editorial do Correio
anos receb.erarn o ·conforto e alento às suas dores_, em nome Braziliense de ontem, quando fala sobre a governabilidade
de todos os amigos âe Ruth, de -Zelly e dos ''Pas~arinhos" do Distrito Federal. Permita-me V. E~ fazer constar dos Anais
que multiplicararri o amor pela- casa, querettios registrar só desta Casa o presente editorial, que reflete a preocupação
nossos agradecimentos mais profundos, pelo amparo e carinho de todos nós que habitamos, que moramos- e que soino:S oS
de todos.
hospedeiros de todos os brasileiros que se dirigem parã a
Gostaríamos de_dizer-lhes ainda da nossa emoção ao reto- Capital da República.
marmos à Casa do Pequeno Polegar exatame~~~ ·nos seus_
Díz o editorial:
25 anos. Assumimos esta obra, que é uma herança de amor,
"Estará o Congresso NaciÓllai; pela sua Comissão
com o mesmo orgulho com que constatamos ser personagens
Mista de Orçamentos, votando, ·no corre_r da .semana
dos sonhos e .das realizações de criaturas tão especiais que
que hoje se inicia, o Orç-amento Gerai da União ·para
é o Jarbas e foi a Ruth Passarinho.

cã.s:a.
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O exame das milhares

de emendas oferecidas pelos parlamentares de ambas
as casas estão com os respectivos pareceres concluídos,
no aguardo, tão-só, da pauta daquele órgão permanente do Congresso Nacional para apreciação da opinião dos sub-relatores e da relataria geral, para, em
seguida, o projeto ser submetido à apreciação do Plenário.
O projeto da Lei de Meios para o ano fiscal de
1993 sofreu- uma tramitação fora das normas comuns.
No seu processo legislativo teve encaminhamento no
prazo determinado por lei pelo presidente afastado.
O infcio do impeachment e a ascensão do Vice-Pre-

sidente Itamar Franco à direção do País, ensejou a
oportunidade para a revisão do projeto original. Com
a mudança da equipe minísü:-rial, alteram-se os objetivos da orçamentação pública. Nessa oportunidade era
de esperar-se uma reformulação nos excessos ou nas
desvalias já identificadas pelos congressistas e ratificadas_ pela imprensa, cabendo ao Correio Braziliense
a primazia-nas CrítiCas levantadas à conta das distorções
nos critérios de fixação_ de determinadas rubricas, nas
quais foram contemplados com generosídade suspeita
alguns Estados em contrapartida à parcimónia descabida dos valores inscritos em favor de várias unidades
da Federação.
O Distrito Federal foi um dos alvos dessa discriminação numa tão estranha quanto temerária avaliação
das necessidades a serem atendidas pelas transferências
intergovemamentais, indispensáveis à manutenção de
setorcs de fundamental importância para assegurar em
níveis administráveis o Governo do Distrito Federal,
na conformidade dos registres crítícoS levantados por
este jornal, ao examinar a mensagem presidencial que
encaminhou em agosto último o projeto da lei de meios
que estima a receita e fixa a despesa da União para
o ano fiscal de 1993. A redução havida para o custeio
dos programas de saúde, de educação, de segurança
pública, de seguridade social, de transporte e da Justiça
do DF foi síril(>lesmente aniquiladora. Em que pese
o crescimento da inflação estar prosperando menSalmente ao redor de 25% por cento, os quantitativos
a serem transferidos ao GDF em 1993 sofreram um
decesso de quase metade, levando-se em consideração
as verbas votadas para este ano, de insuficientes.
Ao denunciarmos destas colunas, juntamente com
o Governo do Rio Gtande do Sul, as demasias das
aplicações em alguns Estados, apontamos como solução alternativa o reexame da proposta inicial, na certeza de que os descaminhos havidos seriam corrigidos
pela equipe do Presidente Itamar Franco. Lamentavelmente, no entanto, nenhuma providência foi adotada, mantendo-se a indigência dos recursos a serem repassados para o Governo do Distiitá Federal no próximo exercício financeiro. Essa incongruência governamental, no entanto, ainda pode ser retificada. De forma
urgente, com uma mensagem do Presidente em exercício propondo a revisão, antes que o prOjeto comece
a ser votado pela Comissão Mista ou então dentro das
incertezas do rito regimental, onde as emendas da bancada do Distrito Federal estarão sendo confrontadas
pelas milhares de propostas das demais bancadas estaduais, com escassas probabilidades de êxito.
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Feitas as presentes advertências, credite-se ao Governo Federal e ao Congresso a ingovernabilidade que
atormentará a Capital da República em 1993, sem recursos para educar o povo, assisti-lo hospitalarmente
e garantir para todos a segurança pública e a Justiça
do DistritO Federal."
Sr. Presidente, esse editorial - volto a repetir - é do
Correio Brazilieose de ontem, e preocupa não só a este Parlamentar, mas a todos os brasileiros que aqui re-sidem e que
lutam, pelo menos, para que continue havendo melhor qualidade de vida para todos. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, sábado,
aproximadamente às 22h30min, retornava eu para mitlha residência na Superquadra Sul 309, quarido um grupo de mais
ou menos 60 jovens -que os insensíveis chamam de pivetes,
mas que os homens _que se preocupam com o social chamam
de "meninos de rua", por falta exatamente de ocupação e
de outros valores - vinha o grupo em desabalada carreira,
já perseguido por dois policiais que atiravam, provavelmente
para cima. Ao chegar à portaria do prédio onde resido, o
porteiro disse-me para que tivesse cuidado, pois estava havendo um "arrastão", com cerca de 60 a 70 jovens e que a policia
estava tentando fazer com que safssem da quadra.
Vinha eu da cidade satélite de Sobradinho, de uma conferência produzida por uma instituiçãO religiosa· de Canoas, no
Rio Grande do Sul, com apoio daquela comunidade. Eu já
voltava impressionado com as palestras sobre jovens drogados
e com os slides que mostravam jovens desesperados, procurando suas últimas veias, o que lhes gerava a amputação dos
seus membros e deformidades horrorosas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse "arrastão" ocorreu
na Capital da República; não numa favela, não nas proximidades de onde o pobre reside, mas, sim, onde o homem da
classe média também vive, inclusive alguns de nós, Senadores.
O que se verifiCa é que o problema do chamado "arrastão''_
é evidentemente social. A nossa Cidade, Brasília, não tinha
essa problemática. E por que a tem agora? Exatamente pela
falta de governabilidade com que nos estão cerceando. Nossas
autoridades estão impotentes pela falta de recursos, rião_ para
reprimir, que não é o objetivo social, mas para evitar que
o jovem seja ocioso. Faltam recursos para que se possa ter,
como antigamente, escolas profissionalizantes; para que a
criança possa ter acesso aos CIAC, onde essa _criança possa
ter uma formação e seja aproveitada profissionalmente na
sua fase mais adulta.
É nossa responsabilidade apurar a causa. Se pensarmos
bem, Deus criou os seus filhos ;"~O barro da bondade, tanto
o filho do mais afortunado quanto o do menos; tanto o filho
daquele que se julga mais poderoso quanto aquele mais humilde. Ao levar o tradicional tapinha ao nascer, chora do mesmo
jeito; o vagido é exatamente igual. Entretanto a vida social,
o desapreço, a insensibilidade daqueles que têm que ser sensfveis, a vaidade e o egofst:no de muitos contribuíram para que
essa juventude se desvie.
Em pleno sábado à noite, no Plano Piloto, 60 a 70 jovens
de idade entre 14 e 15 anos, eram perseguidos pela polícia.
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Nem sei se estavam cometendo algum delito! E- que já se
criou hoje a psicose do medo e até a necessidade de se antecipar a defesa.
Brasnia está assim, Sr. Presidente; está, na verdade, com
uma sobrecarga social. Estamos abrigando o Brasil em nossos
hospitais; temos problemas pois não podemos arcar sozinhos
com todos os ónus decorrentes porque Brasflia é hospedeira
nacional, como bem disse a Senador Valrpir Campelo. E muito
mais do que uma cidade pertencente àqueles que aqui eventualmente nasceram ou vier"am por opção; é, sobretudo, pei-tencente àqueles que todos os dias residem e estão aqui.
Na semana passada, no Rotary Clube do Lago Norte,
a comunidade daquela região pediu auxílio à Polícia no sentido
de defesa, não de repressão. S. EX" o SeCretário de Segurança
informou que, infelizmente, nem Kombis usadas a Polícia
tinha. Ora, aquilo que o Estado tem o dever de fornecer,
nós temos a impossibilidade de atender, não obstante as autoridades estejam atentas às problemáticas.
Recentemente, um Tribunal de Justiça esteve para ser
paralisado, impossibilitado de cumprir a lei. É a mutilação
·
do aparelho judiciário e policial. ·
Que cidade é esta que abriga, na verdade, o _cérebro
das decisões nacionais? Por que ·ocoi:fem essas histórias? Ao
ilivés de encontrarmos um somatório, verificamos alguns privilegiados. Eles existem. Vou citar um que esta semana se voltou
contra a Capital Federal, proVavelmente refestelado nos seus
tapetes persas e na sua valiosa pinacoteca. Instalou-se em
São Paulo e investe contra Bras11ia, que considera 'um sumidouro de dinheiro". Esse homem não pertence ao lado bom
de São Paulo, porque a esse lado pertencem aqueles que
têm sensibilidade com o social e que não acham que o homem
que mora no morro é um bandido.
Sr. Presidente. lemos no jornal, para trist~ nossa, ql,!e
alguém que faz de Brasnia os terrenos Daldios das suas transitoriedades, não convive com o nosso cená:do e ~. Por Conseguinte, não corre riscos porque vai do aeroporto para a Câmara e da Câmara para São Paulo. Investe contra a cidade,
tentando podar a Capital. Não só minha. Não represento
uma cidade singular, sou um representante da Capital FederaL
Sou mais um dos 81 Senadores que aqui convivem com seus
netos, filhos, chefes de gabinete, com a sua equipe de trabalho,
com· os taquígrafos. Não só eles, mas todos nós, esta comunidade, sente-se visivelmente ~meaçad<!, nã9 por uma impotência governamental_ ~o Executivo local, mas pela falta do
rnfnimo necessário paTã que pOssamos resôlver nossas problemáticas. Que esta Capital volte a ser aquilo que o nosso ilustre
Senador Valrnir Carnpelo acabou de dizer.
Sr. Presidente, Brast1ia costuma ser, sim, para esses que
a criticam, às vezes uma ilha da fantasia, mas para quem
quer fantasiar-se, porque Brasília é também para qUem quer
trabalhar. V. E:r e os Senhores .Senadores que aqui estão
são testemunhas de que BrasOia é um palco ideal para que
se possa exercer· a democracia em toda a sua_ plenitude e
segurança. As pressões-maiS ·radicais podem ser limitadas,
para que: exerçamos as nossas atividades, com grandeza, liberdade e responsabilidade._ _
Brasília, Sr. Presidente,- taiDbéffi tem o seu lado bom.
Brasília tem os seus moradores mais simples, não só aqueles
que vivem eventualmente no reino da fantasia'- r:nas aqueles
que vivem e trabalham aqui e lutam pãra que o Brasil faça-se
representar num cenário de dignidade, de respeito e de segurança.
--
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--É nosso dever alertar, Sr-. Presidente, antes que ~al maior
para que atnanhã não venhamos carpir a
morte de um ftlho ou neto, um filho de um funcionário nosso
um genro que conosco mora párque foi vítima da nosSa omis:
são.
po_ss~ acontec~r,

Não estamos pedindo muito, Sr. Presidente. Nit verdade,
estamos pedin~o.o necessário. porque esta é a terra que abriga
todos os brastletros e todos os representantes estrangeiros.
Gratuitamente, damos apoio, segurança, saúde, educação e
outros.
Logo, não é possível ficarmos analisando o sentido de
que a solução para os problemas de Brasília dependa da eventual boa vontade do Relator de uma Comissão Orçamentária,
ou de um Ministro que mal acabou de chegar; não arrumou
ainda as suas gavetas e tem que receber o Governador com
pires na rrtão, suplicando o mínimo necessário para o- plano
de saúde e para o de educação.
É certo;- Sr. Presidente. que esta Casa e todos aq~eles
envolvidos no problema orçamentário podem e devem examinar estas questões. Para o que é fundamental, para o que
é essencial, para a nossa própria condição de trabalho e para
a cond_ição de trabalho do povo, de todos que aqui milítarn.
é preciso que se faça realmente uma depuração, separando
o joio do trigo.
O próprio Presidente da República preocupa-se conl o
prOblema social.
Um artigo do Deputado Paulo Mandarino, publicado hoje no Correio Braziliense, cita:
"O próprio Presidente em exercício_ tem-se mostrado bastante preocupado com os efeitos perversos
do prolongado processo recessivo na vida das camadas
mais pobres d~ população. Sua maior angústia é encontrar no Governo os mecanismos que permitam, a curto
prazo, como a realidade exige, a retomada económica,
do ?í~el de emprego e a implementação de programas
socrats - e_ssa é a sua palavra chave_- voltados para
os se tores de baixa renda."
É preciso, Sr. Presidente, que tomemos medidas preventivas, e que, ao invés de aprovarmos verbas para reformar,
por exemplo, presídios, destinemos verbas para a formação
de_ homens, a fim de que haja menos delitos, menos criminosos. Isso só será possível através do binómio edllcaçâo e trabalho. Educação, para que o homem tenha o mínimo necessário
para exercer sua cidadania com conhecimento dela; t'rabalho,
_para que tenha dignidade e não necessite viver de esmolas
e favores. É preciso que todos os- Srs. SenadoreS_- atentem
que Brasfiia é urna capital da República e que a responsabilidade é nossa.
-Fazemos nossas as palavras do texto, publicado pelo Grupo do Rio, de autoria do eminente Senador e hoje Ministro
das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso.
Diz S. Ex~ no texto:

"O documento final -refe-re-se ao Grupo do Rio
- sela o compromisso de continuar fortalecendo os
programas· políticos, econõmicos --e sociais orientados
para gerar con4íções favoráveis para a incorporação
definitiva da população em situação vulnerável ao processo de desenvolvimento e para eliminar os desequihbrios estruturais, em particular, as condições de probreza e marginalidade que ainda afetam nossos países."
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Desaparece o claro nexo entre a crise sOcial e a democracia que muitos governantes dcsCJain deixar bem esclare-

cido, tal como expressou o Chanceler brasileiro Fernando
Henrique Cardoso antes de começar a reunião presidencial. .
S. Ex• é enfáticO ao dizer: "A democracia acompanhada
de miséria é muito difícil de sustentar na maioria dos nossos
países. Consideramos que o Grupo Rio deve- Complemeritar
o tratamento político dos temas com orientações econôrnicas".
Sr. Presidente, para tudo há solução.
Apresentamos, nesta Casa, e hoje com o apoio de 28
Senadores uma Proposta de Emenda Constittucional. a·que
propomos - nós, os brasileiros - depois de estudar esta
matéria no forum da Federação do Comércio do Distrito Fede~
ral? Cinco por cento do Produto arrecadado pelo Imposto
de Renda e IPI. Há neste momento uma Comissão cujo Presidente .é o Senador Francisco Rollemberg, homem sensível,
e Vice-Presidente o Senador Walmir Campelo, tendo como
Relator o nobre Senador Irapuan Costa Júnior, estudando
esta proposta. Portanto não estamos pedindo nada a ninguém;
estamos pedindo o que é nosso.

Na Ceflândia e em Taguatinga, o trabalhador desConta
o seu Imposto de Renda para contribuir com a Nação. É
claro que queremos contribuir, porque o nosso PIB é satisfatório, mas prccisaritó-s ter o mínimo necessário.
Contribuímos, no último balanço com 2 bilhões e -500
milhões de dólares e retornaram para o Distrito Federal apenas 30 milhões.
Sr. Presidente, se tivermos realmente os 5% desejaàos
para que sejam aplicados, no Distrito Federal, vamos permitir
que melhoremos es-sas-nossas emetgêht:ias--: ----Volto ao início do meu pronunciamento.
Brasília, aquela cidade que efetivamente o-ferecia ·tania
tranqüilidade para se viver, está também ficando ameaçada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na Superquadra Sul 309
mora um ex-Presidente da Repúbli~, Colega f!_Osso. Isso não
importa. É apenas uma citação para detalhar que ali mora
uma autoridade, bem como.tantos outros brasilienses comprometidos com a nossa cidad_e._
Ê um apelo que faço Sr. Presidente, para que levemos
realmente avante essa Emenda Constitucional. Que o Poder
Executivo tome a iniciativa de pertmitir que a cidade de todos
os brasileiros não seja, amanhã, uma cidade somente decantada pela sua beleza, ou por ser Património Histórico da Humanidade, mas tambt!m por se tratar de uma cidade onde
aqueles que aqui militam, aqueles que têm a responsabilidade
do trabalho e do exercício de misteres legislativos, executivos
congéneres possam exercer as suas funções coin tranqüilidade.
A cidade está ameaçada, Sr. Presidente. Antes que aconteça o pior, temos o dever de alertar, para que o nosso amanhã
seja o que sempre foi: de um sol ardente, candente,luminoso,
que o mundo respeita.
Obrigado, Sr. Presidente.

e
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O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinht::iru) tertipo destinado ao Expediente.

Esgotado o

Passa-se à

ORDEM DO DIA
NÕS termOS -cio arÍ-.-- i74 do Regimento Interno, a __rresi~
dência resolve dispensar o período correspondente à Ordem
do Dia de hoje.
São os seguintes os itens cuja apreciaçãO fica sobr-estada:
-I-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA No 11, DE 1991
COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno únLco, do Projeto de Lei da C~mara
n' 11, de 1991-Complementar, (n' 69/89, na Casa de ongem),
-de iniciath'a do Ministério Público da União, que dtspõe sobre
a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público
da União. tendo Pareceres:
- SÓb no 412, de 1992. da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, favorável, nos termos do Substitutivo
que oferece; e ___ _ _
_____ _
-Proferido em Plenário, Relator: Senador Amir Lando,
contrário às Emendas de Plenário.

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' 68, DE 1992
(E_.gi regime de urgência nos termos do
art. 336,_c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
68, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que altera
o Regulamento Administrativo do Senado F~deral e reestrutura a Subsecretaria de Assistência Médica e Social. (Dependendo de Pareceres).

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'' 91, DE 11i92
(Em regime de urgência, noS termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 91, de 1992 (n' 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. (Dependendo de Parecer).

-4PROJETO DE RESOLUÇÃO No 67, DE 1992
(Em regime de urgência, nos tt!rmos do
art. 336, c, do Regimento Interno)

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel- Álvaro Pacheco- César Dias- Dario
Pereira - Eduardo Suplicy - Gerson Camata - Henriql.ú!
Almeida - Hydekel Freitas - Jarbas Passarinho - João
Calmon - Jutahy Magalhães - Lavosier Maia - Márcio
Lacerda- Nelson Careneiro- Ronan Tito

.'

Discussão, em turno único, dO -Projeto de Resolução n<.>
67, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que altera
a redação de dispositivos da Resolução n9 86, de 1991, modificada pela Resolução n9 5, de 1992, ambas do Senado Federal
(Dependendo de Pareceres).
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sas estatais, verificaremos que a estatização mais forte dest-e
País aconteceu no regiine militar, principalmente no -Governo
presidido pelo General Ernesto GeiseL
O interessante é que todos nós, quando discutimos em
tese, dizemos, por exemplo, que somos a favor da privatização, que o Estado está enorme. Por outro lado, um Estado
O Governo dO Estado do Mato Grosso do Sul solicita
inadimplente na educação, na saúde. na infra-estrutura, na
autorização para contratar operação de crédito, no valor de
prestação de serviços de justiça e de segurança, coqJ.o é que
quinhentos c um bilhões, novecentos e quatro milhões, sete- ainda se mete a fazer empresas'? Outros argumentam que
centos e noventa e oito mil e dez cruzeiros, para os fins que
as empresas estatais são o paraíso da irresponsabilidade administrativa.
especifica. (Dependendo de Parecer)
Devo clizer, Sr. Presidente, que as razões que me movem
-6são diferentes dessas. Temos estatais muito" bem dirigidas,
REDAÇÃO FINAL
estatais bastante eficientes. Mas entendo também que uma
PROJETO DE LEI DO SENADO N'' 318, DE 1991
verdadeira democratização do poder só poderá, só deverá
COMPLEMENTAR
vir após não um Estado mínimo, mas um Estado exato. Também não sou partidário de um Estado mínímo, não sou liberal
DiscusSão, -em turno único, da Redação Final (oferecida
-para mim esse negócio de liberalismo total já passou desde
pela Comissão Diretora em seu Parecer n"- 394, de 1992) dQ
o século passado; o laissez - faire, o laissez - passer, isso
Projeto de Lei do Senado n" 318, de 1991-Complementar,
para mim ficou enterrado no século passado. Luto por um
de autoría do Senador Maurício- Corrêa, que determina os
Estado soberano; enquanto o Estado brasileiro ficar preocucasos em que forças estrangeiras possam transitar pelo territópado com as suas estatais, ele não é soberano para admil).istrar
rio nacional ou nele pennanecer temporariamente.
a economia. Ele fica preso às suas empresas. Os seus modelos
são as própria~_~mpresas, que nem sempre são exemplos de
-7eficiência.
DECRETO DE DECRETO LEGISLA T1VO
Eu gosto muito de tocar nos tabus. E vou. neste momento,
N' 60, DE 1992
falar da intocável Petrobrás. A Petrobrás, que saiu na relação
deste ano como um dos maiore-s patrimónios líquidos do munDiscussão, ern turno úníco, do ProjetO ·Decreto Legisdo, a 15~ empresa do mundo em patrimônio líquido, apareceu
lativo n• 60, de 1992 (n• 77/91, na Câmara dos Deputados),
na revista Fortune com um patrimônio líquido de 170 bilhões
que aprova o texto ~~ -~onvêriio -para Preserv51ção, Conserde dólares. Ora~ o patrimônio líquido da Petrobrás, se fosse
vação e FiscalizaçãO âos Recursos Naturais nas Arcas de Fronpossível, verdadeiramente viabilizado, daria para pagar as nosteira, celebrado entre o Governo da República Federativa
sas dívidas interna e externa, e ficaríamos zerados.
do Brasil e o Gõverno da Bolívia, em Brasília, em 15 de
Eu fui empresário durante muitos anos. Outro dia, eu
agosto de 1990, tendo
_
disse aqui que carregamos conosco o cacoete da nossa profisParecer favorável, sob n~ 377, de 1992, da Comissão
são anterior. Referia-me a advogados, referia-me até ao meu
-De Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Líder e do qual sou admirador, Senador Pedro Simon. que
no momento defenditt_l,lma questão, com brílhantismo, mas
O SR. PRESIDENTE (Jonas Pinheiro) - Há oradores
com
cacoete do advogado de júri.
inscritos.
E, agora, vou falar com cacoete de empresário. Não me
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
-- .impressiona valor patrimonial. Não me impressiona ativo líO SR. RONAN TITO (PMDB - MG. Pronuncia o sequido. Quando fui ver o ativo líquido da Petrobrás, assusta
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores. um desses
a qualquer um, 15~ empresa do mundo. No entanto. os senhodias, lendo a parte econômica de alguns jornais, deparei-me
res sabem qual é o faturamento anual da Petrobrás1 Dezoito
com a seguinte manchete: "Depósitos de TDA em juízo per- bilhões de dólares. Significa pouco rnaís de 10% do seu patrimite ganho financeiro". Trata- se de um artigo, muito bem
mónio. Eu nunca tive a pretensão de vender ou privatizar
elaborado por Cláudio Gradiloni, do jornal a Gazeta Mercana Petrobrás. Apenas, neste instante, estou analisando a Petrotil, de São Paulo --a xerox não está muito boa --que nos
brás como empresa, mesmo porque entendo que ela é imprivaremete aquilo que a imprensa e os Parlamentares acostumatizável.
mo~ nos a chamar de moedas podres.
- --A maior privatização de que tenho conhecimento na história
recente da Humanidade foi de 8 bilhões de dólares.
Não sei se vale à pena fazer uma análise do que seja
Não conheço nenhuma privatização de mais de 8 bilhões de
moeda podre ante~ ou depois de comentar as transações que
dólares. É difícil compor, mesmo um pool de compradores,
temos_,_boje, no mercado com títulos do Governo:- Lutei aqui
para uma cesta de valores superiores a 8 bilhões de dólares.
pela privatização da primeira empresa colocada- em leilão,
E tem que ter atrativos enormes. Que atrativos teria urna
a Usiminas, no meu Estado. Não tive companheiros na Banempresa que tem um património de 170 bilhões de dólarescada para lutar a favor. Ao contrário. Presenciei Parlamene fatura 18 bilhões de dólares?
tares da minha Bancada - e respeito esse ponto de vista
A empresa que não gira o seu capital em um ano,_ um
deles - lutarem para que não houvesse a privatização da
ano e pouco, é ineficiente- esse é um conceito internacional.
Usirninas. Inclusive, tivemos a subscrição de alguns Senadores
Não sei que qualificação teria uma empresa que leva 9 anos
___________ _
para sustar o processo.
e 2 nieses para girar o seu.capiial, se é -considerada ineficiente
A privatizaçãO, ··no meu eritendiriientó-,--tein que seguir
aquela que leva mais de ano e meio para fazer isso.
o seu curso normal. Se observarmos a origem de tantas ernpre-
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Mas estou analisando a Pctrobrás para an<1lisar outras
estatais. Por que a Pt!trobrâs_ chegou a um patiimônió tão
grande com uma·eficiencia tão pL'qucna? Por uma série de
problemas que só aconteceram nas empresas· estatais. Isso
ocorre à custa de quem?
Na iniciativa privada, se o proprietário quer capitalizar
sua empresa, tem duas alternativas: transfúe para ela ati vos

de outras empresas ou tem que se socorrer de empréstimos.
Nenhum banco emprestaria dinheiro para uma empresa privada com um patrimônio de 170 bilhões de dólares e tão ineficiente. Para emptesa estatal empresta, porque o Tesouro estâ
aí para garantir. Se SOmarmos. de dez anos para cá, _o que
saiu de subsídio, por meio- do Orçamento, dinheiro que foi
subtraído e destinado ao petróleo, à Eletrobrás, a isso ou
àquilo, verifiCarem-OS Que o total é absurdo. Talvez esse dinht!iro desse, hoje, para contermos o cólera ou dar maior assistência ·aO" ensino básico.
Agora estou chegando a questão nodal: o caixa, so:::ja
do Tesouro ou de uma empresa, é sempre um. Ele é- único.
Já se disse, com mUita sabedoria, que administrar é priorizar
recursos. Onde é que cu vou aplicar esses recursos? Vou
aplicar na Petrohrás, na perfuração Ue -pOços de petróleo,
ou vou aplicar cm educação? E não existem duas maneiras:
vou aplicar dois na Pctrobrás c dois em educação. Isso não
existe.
Então, o que acontecia na Usimirias? Diziam que a Usiminas era uma empresa cfidcnrc.-vamos ver se ela é eficiente
mesmo. Os números são fríOS--:--Qual é- o património da Usiminas? Vamos dizer, 6 bilhões de dólares, o patrírnônio de investimento. Todos queriam- que se vendesse a UsiminaS -por 6
bilhões. Alguém até falou em 18 bilhões de dólares. Acontece
que se vende uma empresa" não pelo patrimônio imobilizado-,
mas pela possibilidade de render lucros, render dividendos.
remunerar o capital. QU3l a rentabilidade da USirninas nos
últimos dez anos? Remunerou o capital ao menos em_ 8_%
a9 ano? Uma rentabilídade_ boa, no mundo todo, é em torno
de 10% a 12%. As famosas blue chips da Bolsa de Chicago,
de Nova Iorque, de Tóquio estão em torno de 10%. Uma
excelente remuneração do capital.
A Usiminas não remunerou o capital nem em 1%.-TamR
bém isso não quer dizer que a Usiniinas fOsse ineficiente.
Ela fói montada há muito_s_ anos, e equipamentos modernos,
novos, sofisticados, apareceram no mercado. A aciaria de
grande porte, mais recentemente instalada que nós tivemos
foi a da Corêia que liCou. mais oú menos; a Um custo_ de
1.200 dófãreS por tonelada de aço produzido. A Usirninas
produzia, à época, e está produzindo pouco mais do que isso,
1 milhão e 200 mil toneladas; eiúão. o valOr âCSSã: erripresa
é aquilo que se gastaria para montar essa empresa hoje, não
aquilo que se gastou para montar aquela empresa durante
lO-anos.
O que adianta eu ter um valor histórico, Um grande eleR
fante branco que ·com-e muito? E a rcntabilidade_? __ Qual a
possibilidade que ela tem de remunerar o capital?

E aí optani6S, ·n-os--os- parlamentares, para o sistema de
venda mais transparente já -descoberto no mundo, que é o
sistema de leilão, e leilão integrado. O que é leilão integrado?
Alguém poderá estar _em Minas Gerais, Bahia ou Pernambuco
e estar fazendo o seu lance num leilão que está acontecendo
no Rio de Janeiro. Então, fomos para o leilão.
Ora-;se·o negócio era-muito bom c foi-denunciado daqui,
por um ilustre Se.nad_o_r desta Casa, que aquilo eia utha~fiégó-
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datá, um jogo de cartas marcadas e que uma empresa japonesa
já tili.ha wdo arrumadinho- para dar o bote. Eu não sei como
é que se dá bote para dar um grande golpe num leilão público.
E o -leilão foi anunciado para c,-- riliindo inteiro. Se o sujeitO
vai comprar uma galinha morta por 10, mas ela vale 50,_ vai
aparecer alguém mais inteligente que pode comprar por 20
e não. vai deixar aquele sujeito cojllprar por 10.
E assim que raciocina o empresário. O empresário só
quer saber do seu lucro.
Então, colocou~se em leilão, deu no que deu. Depois,
a grande acusação: "A Usiminas foi comprada com moeda
podre''.
Muitas foram as razões que me levaram, verdadeiramente, a querer aceitar a priva:tizáção da Usiminas. A primeira
delas originou-se durante o período em que o Dr. Dilson
Funaro foi MinistiO da Economia. O Governo do Estado
de Minas Gerais r_edamava que a arrecadação havia caído
a níveis inaceitáveis e, para arrecadar mais, começou a fazer
apreensões de carrocinhas que transportavam. da fazenda para
a cidade, meio- saco de feijão, ou meio saco -de arroz, que,
muitas· vezes; eram levados para a própria família.
Solicitei, então, da Secretaria da Fazenda do meu Estacio
um mapa de arreCadação e verifiquei que b aço haviá. caído
Qa perpendicular. Lig~~i para os presidentes das aciarias e
pCrguntei-lhes se teria-havido uma queda substancial na sua
produção. Eles me responderam que não, que estavam produzindo a todo vapor. Perguntei, então, como_ estava o mercado
internacional. E aí veio a resposta: 'O mercado internacional
está muito bem, mas,_n_p mercado naçi_onal, estamos vçndendo
aço a 55% do rnácado inteinaçional, porque o Governo havia
tabelado. Essa é a conseqüência de se querer conter a inflação
com tarifas públicas ou com tarifas de estatais.
Nesse momento, porém, havia urna razão a mais. Em
conversa com o Ministro, que estava a_té com pressa, pois
iria viajar para os Estados Unidos, disse-lhe que faria o meu
discurso, já que não podíamos falar, e deixaria registrado
o meu protesto, porque o meu Estado esrava perdendo, na
época, um bilhão de cruzeiros por mé~.• todos os meses, em
ICMS. Depois~ com calma, ele explicou-me que o Governo
estava muito interessado na exportaç-ão -de veículos e que,
para tsso, precíSã.Va baixar o preço da chapa de aço.
Confesso_que-, na hora, engoli a pl1uiã como argumento,
mas não aceitei._ Que __se dê esse subsídio à indústria automobilística, se não for possível; mas achatar os preços d_e_ aço.
descapitalizan-do as empresas, acabando com o ICM. isto é
uma transferência de ICMS, uma transferência de- receita,
uma transferência absurda e inaGeitável de recursos do meu
Estado para o de São Paulo. Fiz as contas e mostrei quanto
se estava transferindo nesse momen_to para São Paulo. Aliás,
há 20 anos, o Ministério da Economia estava naS mãos de
-São Paulo, e os Ministros eram useiros e Vezeiros em· fazer
isso_ não só com .o meu Estado, mas·-0rn todos onde havia
estatais.
Imaginemos um governo que decida exportar automóveis. Ele sabe que, embora pague os menores salários do
mundo e exportação não tenha impostos, seu custo não é
competitivo. Resolve, então, achatar o preço das chapas de
aço, obrigando, com isso, a ind_ústr!_a particular a subsidiar
essa exportação. Mas qual o empresário que vai aceitar isto?
E aí entra a estatal. ou seja, dinheiro do Erário, dinheiro
do Tesouro, dinheiro do povo recolhido através do Imposto
de Renda.
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as comprou. Com ess-~ d~nheiro _-, o Governo recapitalizou
Após fazer um estudo da Usiminas, -Acesita e Açominas,
aS suas empresas de aço, inclusive a Usimínits.
__
produtoras de aço de conformação, fiquei impressionadíssimo
Confesso que ainda não consegui compreender esse passe
ao verificar ql.i.e~-cõffi os subsídios do aço, só em ICM, além
~e mágica. O dinhe_iro captado era bom, pois foi conseg"!ido
de subtaxas, haviam sido transferidos mais de 2 bilhões de
através de_ um papel chamado debênture; foi colocado na
dólares de Minas Gerais para São Paulo em lÓ anos. Uma
Usiminas, que v_irou ·_~dinheiro quenten. Mas o papel que
forma de se coibir isso, seni dúvida nenhuma, seria colocarmos
serviu para captar esse dinheiro cbama~se moeda podre. Não
nas· mãos de particulares, que terão de pagar o ICM pelo
~SÍ$0 entender essas mágicas.
__ _
preço normal.
Mais tarde, fui examinar a qUestão das chapas dos autoAs vezes, vejõ alguém chamando o TDA -Títulos da
móveis. Pasmem os Srs. Senadores: quando terminei o estudo,
Dívida Agrária- de moeda podre. E o pior ê que esse parlaverifiquei que o Vãlói--da chapa de aço, no custo final do
ment~_r _e, às v~ze~ ~ss__e jornalista, qu~ndo é question_a.do
automóvel, não chega a atingir 5%. Isso mostra c:jue_a chapa
se é_ a favor çla reforma agrária, diz qUe ela precisa acontecer.
de aço não teria grande impo-rtância na competitividade interDe Õllcordo com a Constituição e c;om as leis br_asileiras _nacional. Na verdade, era uma desculpa esfarrapada, alegada
e isto hoje -é COnsenso mUndial - as_terras a se_rem desapro~
'de tempos em tempos, que só servia para empobrecer a aciaria.
piiactas significam, mais ou menos, de 15%_ a 20% do custO
A Usiminas, há muitos anos, está precisando reequipar~se
do projeto de reforma agrária; mas não basta apenas ter a
e modernizar-se, mas não poderia fazê-lo, porque tinha que
terra. todos sabemos disto. A terra é indispensável, mas insufivender aço subsidiado, muitas vezes sob a desclllpa de se
ciente.
conter a inflação. O preço ficava congelado por s__eis meses,
Então, somos a favor da reforma agrária, mas desacrecom uma inflação de 20% ao mês, coõgelamento esse inaceiditamos publicament~ - e o próprio Governo, através do
tável por parte da iniciatiVâ: privada. fSto não aconteceu apenas
Tesouro, foi"o primeiro a fazê-lo .:_o Título da Dívida Agrária,
uma ou duas vezes~
dando a ele o apelido de "moeda podre". São certos milagres
Aos que indagavam por que a Usiminas, eu respondia
que, para mim, ficam difíceis_de entender. Verdadeiramente,
com outra pergunta: Por que não a Usimfnas, -se temos que
a semântica- política e jornalística, às vezes, fazem~me ficar
privatizar 3Iguma empresa? E veio a: privatização da U siminas.
um pouco confuso.
Confesso que fui à toca da onça: fui à Assembléia dqs TrabaAgora, surge essa denúncia da Gazeta Mercantil sobre
lhadores da Usiminas fazer uma paleStra sobre privatização - a conduta de juízes em casos de recolhimento de impostos.
dessa empresa; mas o Presidente do Sindicato dos TrabalhaNo debate entre o empresário que deveria recolher o imposto
dores esvaziou a sala na hora em que eu estava falando. Até
e o Fisco que deveria arrecadá~ lo, quando termina a última
um sacerdote d_a minha Igreja co-meçou a lançar imprecações,
instância administrativa, há o recurso para o Judiciário, e
dizendo que eu era entreguísta e que estava mancomunado _a lei obriga que o empresário deposite o valor correspondente
com as negociatas da época.
da ação em dinheiro. Acontece qué·os advogªdos competentes
Há diias semanas, fui cOnvidado a receber uma medalha
dizem: ··vau depositar, e por que não em IDA? O TOA
dos trabalhadores da U siminas, satisfeitos Coín os resultados . é uma moeda emitida pelo Governo, assim como o cruzeiro".
da privatização. Mas já respondi, por escrito, que não aceito
E, com a sua lógica pfópria, vão ao juiz e dizc:;m: ··IStO é
essa medalha, porque não me foi dada a oportunidade, antes,
uma moeda emitida pelo Governo, cujo valor de fac:e ~ 100;
de mostrar as razões por que eu· achava que se devia privatizar
o valor do meu débito é de 100, portanto, estou depositante
essa empresa. A privatização poderia não ter sido exitosa,
_roo." E o jUiz concorda.
mas isto não ocorreu. A bem da verdade, se formos analisar
Acontece que o valor de face é 100 e o valor da cotação
o perfil dos compradores das ações da Usiminas, vamos verifié 37. Mas todos os juízes estão recebendo, e dentro-de uma
car que ela deixou de ser estatal para ser sodaliza_da, porque -- lógica irrefutável: isso é emissão do Governo. O ·que essa
OS proprietários da maioria do ~pit~l da~_ estatais são os seus
causa pretende? Arrecadar !ecursQ:s,_ tributos para o Tesouro.
fundos de pensões, isto é, seus próprios funcionários.
Ora, se tenho 100 que o Governo quer receber e tenho 100
que o Governo deveria ter pago e não pagou, vamos-razer
Pretendo ainda falar sobre esses fundos de pensões, quando pretendo trazer todos os números para mostrar, por exemum encontro de contas. Nada mais justo.
plo, que o fundo de pensão do Banco do _Brasil é_ suficiente
Ô interes'sante é que, ·segundo notícias, são niâis ou menos
para comprar o Banco do Brasil à vista, e airida sobram uns
trezentos bilhões de cruzeiros -em TDAs depOSitados em juízo,
trocados. São anomalias que vão surgirido dentro dos rc_!gill_!_es
e todos aceitamos. Mas vejam o pragmatismO do empresário:
fechados e que, não tendo a fiscalização do Congresso.NacJoele ~em que depositar 100; vai ao mercado e compra-TOA
nal e da imprensa, vão crescendo a ponto de gerar monstros
por 37; sobram-lhe 63, que ele aplica no mercado de capitais,
atrás de monstros.
__çbmprando, muitas vezes, títulos que o Governo que reml!·creio que ninguém de bom-senso n_~ste País _sej_i ..capaz
nera com correção monetária mais 20%-, 25% ou até 28%.
No Governo Collor, chegou-se apagar 32% ao ano partrêãptar
de dizer que a privatização da Usiminas fõi Uma ~aU negó_cio.
Remanesce apenas um argumento, e um _argum.ent~ forte: _recursos na base.
Mas foi comprada, na sua maioria, COm moeda podre".
Vejam V. _Ex's. o que está_ 3.conteçenclo: _Q_Jndivíduo tem
uma d-íVida de 100, compra !DA de valor nominal 100 por
O que é moeda podre? Façamos um_ pequeno· éxeréício
de raciocínio. Num determinado momento, o Tesouro não J7 e aplica os 63 restantes. Como essãS causas erit juízo demoram cerca de três a quatro anos, caso perca a causa, o empretinha mais dinheiro para injetar nas suas estatais, depaupesário paga seu débito com o rendimento dessa diferença. Ou
radas pelas razões que acabei de expor, tais como: contenção
seja, ele embolsa os TDAs, o diferencial de 61_aplicado no
das tarifas para diminuir a inflação artificialmente, etc. EntãQ,
mercado, em títulos do Banco Central com remuneração de
o Gove-rno lançou mão de debêntures - as famosas_ debên~
tlJ.fes da Siderbrás - e as jogou no merca·do. O mercado : 25% 30% ao ano, e coloca na gaveta; com o rendimento,
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paga os tributos que- estava contestando. Em três ou quatro
Os expedientes são claros~ não se arrecada; vem o fiscal
anos, está tudo pago, liquidado, e sobra-lhe capital.
e levanta o débito. Há cinco inStâncias administratiVaS para
Que incentivos- oferecemos para alguém arre-cadar? O
se percorrer, e começa-se a discutir dentro do Ministério da
empresário é pragnlático. Qual é o- seü maioi objetivo? O
Fazenda. Daqui a um ou dois anos, quando descobrirem que
lu'cro. Evidentemente, um bom empresário pensa no lado
a dívida é líquida e certa, o que se_ faz? Deposita-se moeda
social, na segurança do trabalhador e em outros aspectos.
podre, ou seja, cem por cento do valor nominal e 37% do
Há pouco tempo, ouvi uma entievista cOm o diretor-pre-valor de face. Os 63% restantes, que deveriam ter sido arrecasidente de uma empresa aérea dos Estados Unidos. Pergundados e não o foram, são investidos no mercado de capitais,
taram a ele: "QUal a sua maiór preocupaÇãO n-a direção- da
na compra de títulos do Governo - e estes são os chamados
sua empresa?'' Ele respondeu: ''O lucro". Perguntaram: "Mas
"títulos bons".
não é a segurança?" Ele disse: ''Sem lucro, como vou proporComo quebraremos essa corrente diabólica? On-de-vamos
cionar segurança? Não tenho como revisar as turbinas, como
parti-la? Estamos como cachorros correndo atrás do rabo há,,
rever todos os equipamentOS 1 como remunerar bem os nosso
mais ou menos treze anos: ''A culpa é da dívida externa,
pilotos; de maneira que a minha obsessão é pelo lucro. Os
do FMI, dos bancos internacionais, do Banco Interamericano,
outros departamentos vão pensar numa maior segurança para
do Clube de Paris". É engraçado observar que países que
a aeronave e para o-s-pilotos, numa melhor condição de trabaabrigavam essa mesma corrente de pensamento hoje estão
lho, num atendimento melhor para o passageiro, mas tudo
todos filiados ao FMI. A Albânia, por exemplo, filiou-se há
isso só é possível se houver lucro."
pouco mais de um ano;-o mesmo ocorreu com todos os- países
Cruel? É posSível que seja, mas não estoU "falando de
da antiga Cortina de Ferro - e pedem pelo amor de Deus
hipóteses. Estou falando de_ uma realidade tóPica. Isso é o
pára fazer parte dessa "desgraça pelada" que se chama FMI.
4ue ocorre.
- - E nós continuamos aqui - antes da Albânia, antes de
As moedas podres não servem para comprar os ativos
1917- a falar de algo que até hoje não foi bem analisado,
não podre_s, os ativ_QS__sadios do Governo. Mas repito: quem
ou seja, o que é o FMI? É um banco, uma agência de desenvolemitiu essa moeda c para que foi emitidi? As debêntures
vimento que tem critérios mais ou menos rígidos; para aprovar
c.!mitidas pela Siderbrás objetivavam exatamente capitalizar
um<:~: contabilidade, também realiza auditagem. Ele faz algua<.:. aciarias. E os TítUlos da Dívida Ag"rária? P"ara fãz"er reforma
mas exigênciaS-; há casos cm que chega a colocar interventor
agrária. Será que não queremos_ nem capitalizar as nossas
na economia do país em questão. Hoje temos pelo menos
empresas, nem fazer reforma--agrária? Será que rião estamos
dois países na América Latina com a presença de auditores
percebendo que, na medida em que ridicularizamos a moeda
do FMI -já a tiVemos também. Pois- bem, Sr. Presidente: _
emitida pelo Tesouro Nacional, chamando-a de moeda podre,
se- tivéssemos hoje, no Brasil, a presença de um membro
estamos acabando _com _qualquer possibilidade de reforma
do FMI controlando a n_ossf). economia, no momento em que
agrát'ia ou de captação de recursos para capitalizar as empresas _o Ministro Antônio Brítto noticiaSSe"que ii'ia pagar os 147%,
estatais?
011 ele cairia, ou não pagaria, ou o País- seri3._ COrtado do
A cada dia, estou juntando mais uma pedra nesse quebraFMI.
cabeça sem fim, mas fiquei assustado com os números apresenExiste_ó" rilóoitofamento _e a carta de _intenções-:-:- são
tados pela Gazeta Mercantil~ na sua edição de sexta-feira,
estágiOs. --o moilitotarrierito aplica-se ao pafs que é tido
dois
sobre os depósitos feitOS pelos empresários que não concordam com o levantamento: só de PIS, 300 bilhões de cruzeiros como inadimplente, relapso, incapaz, etc. Então~ há uma injá foram depositados com Títulos da Dívida Agrária. Fico -- tei'Ve-nção e,- em ·conseqüência, o monitoramento. A carta
de intenções- só é aceita quãndo ·o Qrgimismo chamado FMl,
entre a cruz e a caldeirinha: se questiono esSe depósito, estou
do
qual somos sócios-fundadores, entende que o país está
prime1ró questionando o órgão emissor-que é-o Tesouro Nacional; se questiono es_sa mo'êâa; estOu questionando o objetivo - caminhando na direção de fa-zer os acerto~. Que acertos? Acerpara que ela foi e-mitida, ou seja, para fazer a re-fõfrila agrária. - tos da dívida externa, acertos da questão da arrecadação.
Não sou economista, mas qualquer indivíduo medianaSeria até extraordinário se tivéssemo_s dinheiro viv_o para
mente informado ou iniciado em Economia sabe muito bem
desapropriar terras. Mas aí iríamos dizer: '"'Reforma agrária
que a inflação.tern muitas causas; mas a principal, a fundacom pagamento da terra em cash é negociata, não é reforma
mental é o déficit. o que é o· déficit? É gastar mais do que
agrária.,. Concordo com isso. O latífúndio -impt01iutivo tem
que ser desapropriado, fias com moeda que se-pretende resga- -se-atrecada. Alguém poderia argumentar: mas a Itália está
com U:ril déficit orçamentário da Or_dem_de__l3__,_6% 9..9 ~eu PIB
tar na data marcada e pagando os juros que o GoVerno estipue quase não tem inflação, ou seja, a inflação é menor do
lou. E quando o Governo emite uma moeda - não importa
que 10% ao ano. O Brasil está com um déficit de 5% e tem
se chama cruzeiro, TOA, debêntures da Siderbrás -e_ depois
uma inflação nessas prOporções que conhecemos. Então, a
não a honra, podre não-é a moeda: podre é o Tesouro, podre
culpa não é só do déficit. Açontere. que a Itália fi"ilancia todo
é O- País, podre é o Governo.
o seu déficit. Na medida em que ela tem déficit, mas a_rranja
Estou vendo anunciar-se, até com certo júbilo e alegria,
emprestado e tampa o buraco~ ela não tem déficit.
que os_ Ministros Gustavo Krause e Paulo Haddad, a dupla
"pífia ecaipira", pretendem arrecadar mais impostos no-Pr9xiO Brasil tem um déficit pequeno, que deve estar rondanmo ano. Em recente levantamento, constatou-se que, das tre- do a casa dos 3,5%_, mas não temos a possibilidade de arranjar
nem 0,5%- para tampá-lo. O que acontece? Lançamos moeda
zentas maioreS crripresas do País, sessenta por cento- estão
pagando menos de 50% dos impostos que deveriam recolher.
no mercado, uma moeda que ninguém chama de "podre",
mas que é: _o cruzeiro, que· apodrece 24% ao mês todo mês.
E nisso estão envolvidas tambt!in empresas: muliinaéíonais.
Vou repetir, Sr. Presidente: das trezentas maiores empresas
Com isso--enganamos o trabalhador, a empregada doméstica,
do Brasil, sessenta por cento ou mais estão arrecadando aos _o funcionário, o assalariado corno um todo. Essa_, sim,- é a
cofres públicos mcrios de Sü% do que deveriam-arrecadar!
grande moeda podre do País.
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Temos- q~e parar de ser -o cachorro que corre atrás elo
Aonde quero chegar? Quero chegar ao seguinte, Sr. Presidente: devemos acertar as nossas contas, não para _gáudio
rabo; temo.s que olh_ar co_m re_alismo para a nossa situação.
do FMI, pois pouco se lhe dá se o fazemos ou não: é provável
Nenhum país roda a sua,máquir1acom rilenos de 20%. Tivemos
o Presidente Collor. que se elegeu dizendo que ia caçar os
até que ache bom que não nos acertemos, ·porque há uma
promessa de empréstimo de 2 trilhões de dólares, e, na fila,
marajás. E ele di:úã que -os marajás eram Principalmerite os
só na Europa dita Oriental, há uns 30 -países mendigando
funcionários púhlicÓs~ Estão todos ganhando, hoje,. multo
·
mal:
- · esses dinheiro: Tcheco-Eslováquia, Polônia, Rússia._ Geórgia
Estamos cumprindo a ConstituiÇãO de inaneira sobeja.
e outros, todos de pires na mão. ajoelhados. suplicando esse
Temos o preceito constitucional que nos obriga a gastar, no
dinheiro para comprar alimentos. Então, ao FMI não interessa
máximo, 60% do orçamento com a mão-de-obra. Devemos
que acertemos.
estar_gastando aliO- em_ torno de 38% do orçamento. E de
Interessa a quem então acertar? Interessa ao Brasil e
que drçamento? Um orçamento terrível, mentido, roubado,
aos brasileiros; interessa a eles acertar externamente com -os
credores, porque existem lá fora, segundo alguns, dOis trilhões
que 1. verdadeiramente, n~Q recolhe as .taxas, .n;io (~C"Qihe os
de dólares disponíveis para financiame:õtOS--de longo prazo.
impostos a que tem direito.
Há pouco tempo tive o privilégiO de almoçar com o Minisa juros. hoje, de 4% a 5% ao ano; e existe, aqui dentro,
tro da_ Economia da Argentina, Domírigo Cavallo, pêiguntei
uma possibilidade enorme de sairmos desse atoleiro·, mas se
a ele -todo mundo_ estava conv~sa_ndo, eu quis aproveitar
o País arrecadar, pelo menos, de 28% a 30% dQ PfB. De
o almoÇo: "--:.Ministro, quanto por cento o senhor arrecada
10 anos para cá, o Brasil está arrecadando 21 o/c do PIB. Não
conheço nenhum país no mundo _que tenha se acertado, acaba_do seu PIB?" Ele respondeu: "-Estamos an_:ecadando 30%
do com a sua· inflação, fabricando um déffcit de 3,5% a 5%
do PIB." Então, eu disse: "-O senhor está satisfeito?" Ao
ao ano sem uma arrecadação.
q~e ele respondeu: "Não, senhor. Se não arrecadarmos pelo
menos mais 2% do PIB. não teremos cqmo atender às n_?_ç~ssi
O inirnígo do Brasil está aqui dentro: somos nós, com
ctàdes do PâíS e mais a previdlncia social." Hav-ia m3is _dois
o nosso discurso infantil. Enquanto isso_, os empréSários estão
ministros brasileiros na mesa~ c e_u saí rindo.
batendo palmas e gritando: "Bravo! Ê por aí ffiCS:nlõt" Tenho
Estamos arrecadando uma média de 20% do PIB nos
a impressão de que com alguns há até um certo acordo. De
últimos dez anos. Ouvi até uma arg1J.!_11_entação extraordinária
madrugada, encontram-se os autores desses disçursos e os
grandes empresários do País para- dizer: ·_·o culfJãdo disso
de alguém que disse o seguinte: ··- Acertamqs a dívida ~xter
é o FMI mesmo. Enquanto isso, não estou pagando impostos."
na, estamos até pagando as prestações, mas como tem aumentado _a dívida interna!" Como é _que se quer pagar a dívida
O imposto, no Brasil, é cruel. O consumidOr p"ãga sempre:
externa? Com mágica? Há algum jeito? Ensine-me,Senador
quando compra um sapato, uma camisa, um litro de Jejte,
Beni V eras. V. Ex•- é um luminar nessa área. Paga~se_alguma
um pão. O que acontece-então? Acontece que, muitas vezes,
o dinheiro não vai do empresário- para a- Ex-ataria. E aí tem
coisa com alguma outra coisa! Não se paga nada com o ventot
que se fazer uma grande cortina de fumaça, para que ninguém
Se queremos pagar a nossa ~í_vida externa, tern9s ql.!~-exportar,
conheça bem esse caminho. E, por outro lado, queni éloucp, - terilos que fa~r despesas, temos que usar cruzeiros para comprar dólares, e pagar.
também, de ficar aqui denunciando as empresas? Depois,
não se ele_ge nem vereador da Pratinha. o . . _o Brasil arrecada
Se não queremos ... Já não quisemos no passado. b que
30% do Seu PIB,- ou ele nao tem saída para a Previdência,
aconteceu? FicamOs sete anos brincando de moratória.-0 País
para a infla-çãO, para a e_scola, para a rede_ de esgotos.
afundOu-se numa recessãO Sem precedentes; os desempregaEu disse que aínda não tinha dado t()das as razÕes da
dos estão nas ruas, os arrastões estão por aí. .. Doenças que
privatização. Vou daf mais uffia: __ dimjnÚii q débito· público
haviam sido dizimadas há_ t_~~s séculos nos países desenvolintern-o. Devemos hoje cni torno de 82 bilhões de dólares.
vidos, como o cólera, ameaçam o País inteiro. Recen-teinente,
Não é preciso ser um gênio-pata faZer a -confa do que estã.mos
no Rio Grande do Sul, localizaram vibriões do cólera. ·pagando. Em rclaçáo às últimas Letras do Tesouro, o Governo
A arrecadaçãÓ. do ano PaSSadO foi d~ ii% --dÕ.PI~ e
está entusiasmadíssimo, poique foram lariçadas na PfaÇa com
a prevista para este_ ano é mais ou ri'tenos a mesma. Nove
uma remuneração pequena, a menor dos últimos tempos: 20%
por cento do PIB brasileiro significariam 36 bilhões de dO!ares.
ao ano. Isso é crime que brada aos céus e pede a Deus vingança
Isso daria, sem dú~ida \llguma,. para tapar o déficit e ainda
- 20% a6 ano! - quando temos dinheiro lá fora a 4% e
sObraria em torno de 5 a 6% do PIB para investir em- progra5% ao ano. Por quê? Não temos credibilidade. Quem está
"__
_ _
_
_
_ __
mas urgentes.
comprando esses títulos sabe que está empurrando e nunca
Gostaria de fazer uma pergunta àquelas pessoas qui ficam
compra títulos para daqui a dois anos; sempre coinpra títulos
atirando pedras no FMI, no Banco Mundial, no Banco Interade dois ou três meSes,-corre um riscO". Quahdo algUém aplica
mericano, nos bancos internacionais,- nos banqueiros~ não
seus recursos, vê duas coisas: primeiro, Seguránça;- s-egundo,
estou aqui defendendo os banqueiros.
_ _
_
taxa. A combinação dessas-duas coisas dá uma maior ou menor
Ou~ro_ dia contaram-rne urna piada muito boa sobre um
remuneração.
banqueiro da Wall Street que foi pescar. Quando ele fisgou
Então, na melhOr das hipóteses, para rola·r-u-ma dÍvidã.
o peixe, com muita força, o p_eixef_ugiu e o apzql ârr~ncou
de 82 bilhões de dólares, estaremos pagando 16,4 bilhões
o seu olho. Ele estava num_ iate, como convém a um bom
de dólares, em cruzeiros, por ano; pagando nãç: aumentando
banquerro, e dali, aconselhado pelo se-u médico- banqueiro
a dívida interna. Só que isso tem um fim, que--e o nível de
não vai pescar em alto-mar sem um médico ao lado- decidiu
endividamento que aumenta as taxas. Mas também o aumento
ir para a França, onde, segU.ridO seU-médico, estariam-fazendo
das taxas chega a um ponto em que esbarra na taxa de risco;
uma prótese extraordinária, em que o olho fica perfeito, pisca
e quando chega a essa taxa de risco, ninguém compra mais
normalmente, lacrimeja, e a cor fica_igualzinha: Ninguém
o título, nem com corteÇâo monetária-pios de 100% ao ano.
iria descobrir. O banqueiro, seguindo o conselho do seu médiPor quê? Porque sabe que nao-vai receber.

e

Dezembro de 1992

DIÁRIO D.O CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

co, fcií" para- a França, e voltou com a prótese. Chegando,
ficou tão entusiasmado com a prótese- ele olhava no espelho
e não via nenhuma diferença - que-propós uma entrevista
coletiva. Os jornalistas se sentaram à sua frente e ele ofereceu
um prêmio para--qu-em descobrisse qual era o olho postiço.
"-Eu desafio os senhores- a dizerem qual é o olho postiço."
E piscava, lacrimejava- etC. E um jornalista qUe estava_ na
fila da frente disse:"- É fácil! É o olho direitO.'' E o banqueiro: "- O senhor aposta nisso?" "-Aposto," respondeu
o jornalista. " - Por que tanta certeza?" _:_ qUiS -Saber o
banqueiro. ··-Porque ele está irradiando bondade. Só pode
ser prótese".
Ninguém espere bondade de banqueiros. O máximo que
se exige de um banqueiro é que ele cumpra o contrato. É
o máximot Ao se exigir mais de um banqueiro, é pouco provável que se consiga obter o que se quer.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tudo isso é para
dizer que ou o Brasil passa a arrecadar, no mínimo, 30%
do PIB ou vai ficar patinando a vida inteira no mesmo-lugar.
Pior, vai afundar.! E o cruel é que a recessão_ é o receituário
dos países desenvolvidos para os regimes inflacionários todas as recessões, não só a brasileira. O que acontece com
a recessão? O empresário, O banqueiro, qual<:fuer um deles
foge. E como ele faz isso?_ Ele demite, "enxuga", racionaliza.
Quem é que "pag-a-o-pato"? Os descinpregados.
E existem, por exemplo, as empresas monopolizadas ou
oligopolizadas que fazem mais: Elas diminuem a sua produ_ção
e aumentam a sua margem de lucro para manter a sua lucratividade final. Leia-se: índústria automobilística e indústria farmacêutica brasileiras. Quem quiser ler, leia.

Em toda recessão, quem ganha mais? Quem esfá capitalizado. Quem ganha mais? Aqueles que inVestem no me:cado_
de capitais. Quem-ganha mais? Os bancos_._
Os bancos, que tiverarri ilo imo passado um lucro astronômico neste País, este ano, no primeiro semestre, tiveram lucros
55% superiores aos do ano passado. E por falar em lucros,
o Banco do Brasil bateu os récordes. Faz parte do grupo
de maiores bancos do mundo, com um_ património líquido
de 80 bilhões de_dólares- patrimônio líquido de quem?.
Mas agora nós estamos querendo tirar a venda dos olhos.
A dupla pífi"a e cãipira resolveu falar a verdade. E ela, para
mim, só é pífh e-só é caipira porque resolveu falar a verdade:
Ou nós arrecadamos dinheiro suficiente para gerir este País
sem dependência externa, rolando as nossas dívidas interna
e externa, ou este País não terá saída. Aí ela é pífia e caí pira.
Só aí.
Há, Sr. Presidente, urna proposta que não é de reforma
fiscal. Ainda não vi ninguém chamá-la de reforma fiscal. É
uma revisão; se quiseiein~ um acerto. Tem-niui(OS-defeitos.
Qual é a lei que cobra impostos que é perfeüaJ Alguém conhece imposto indolor aqui? Muitas vezes as pessoas dizem que
o paulista não gosta de pagar impostos e que o mineiro detesta.
Quem gosta de pagar impostos? Ninguém gosta. O que foí
a Guerra da Secessão nos Estados Unidos, a guerra do chá?
Quem é que não sabe? Tudo por causa dos impostos.
Aliás, tenho um conterrâneo de quem quis comemorar
a morte aqui, mas fui boicotado pelo Congresso Nacional
- Tirãdentes. Muito bobo, ele quis segurar as riquezas deste
País, e acabou ganhando uma forca lá e outra aqui, 200 anos
depois. Então, quando se fala desse assunto, verdadeiramente, tem-se que ter alguma coragem. Mas não é a coragem
da valentia, da bravata; é a coragem cíviCa~
-
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Ouvi pela telcyisão, e não gostei, alguns luminares da
economia, Membro_s_da Câmara dos Deputados. Um fez .urna
frase de efeito - aliáS, ele é ernérito fazedor de frases - ,
dizendo o seguinte: ''- Essa revisão fiscal é tão ruim que
é possível que ela seja aprovada". Não dá vontade de rir?
Não é uma frase bonita? Eu até invejei a autoria da frase.
Ouvi um outro Parlamentar - pasmem V. Ex~s - , que tem
uma série de ministros neste Governo, dizer:"- Essa revisão
fiscal eu não aprovo"! Que delícia, que parceria extraordinária
essa!
Quando começamos a alimentar a esperança de fazer
um país sério, pois há democracia, todo mundo pode falar
de um lado e do outro, deve falar- não só pode, mas deve
falar-, escutamos essas coisas. Tudo b_e_m! Aceito_a preliminar. Essa revisão fiscal, eu não aprovo, mas aprovo essa outra,
que dá o mesmo dinheiro para o Governo. Essa eu aceito.
Mas, pura e simplesmente, queimar as idéias reinantes aí?
Existe outro argumento, Sr. Presidente.
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. _Ex• um aparte?
O SR. RONAN TITON- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ não citou nomes, mas
coloco a carapuça na cabeça de um companheiro nosso, de
um partido lá da Càmara. E posso informar a V. Ex~ que
o Deputado José Serra está fazendo um estudo muito profundo
dessa matéria e tem estado em contato quase que diário com
o Ministro Gustavo Krause e com o Ministro Paulo Haddad.
S. Er~ têm trocado idéias, sugestões- algumas aceitas, outras
não --, a respeito dessa questão que podemos chamar de
reforma fiscal ou não.
O SR. RONAN TITO- Acho que é melhor ajuste.
O Sr. Jutahy Magalhães - As propostas do Deputado
Jasé Serra visam, seg1mdo o pensamento de S. Ex\ levar
ao Governo maiores recursos de o_utra forma que não de
uma proposta, porque, de todas as_propostas, a que S. Ex~
discute principalmente é a questão do imposto provisório de
movimentos financeiros, ao qual sou favorável.
O SR. RONAN TITO - Eu também.
O Sr. Jutahy Magalhães- Mas S. EX" discute conceituaimente. Inicialmente, procurei informar-me. Eu disse: Bom,
está certo, pode ser contra, mas o que é que se vai colocar
no lugar? S. Ex~ apresentou sugestões aos ministros da área
econômica, e essas sugestões, não sei, acredito até que não
sejam ace~t_a_!, Mas S. Ex• conSidera que há condições de até,
sem emenda constitucional, em caso específico através de de-creto_, fazer uma ampliação de receita, que cobriria, em grande
parte, o que eles imaginam será obtido com esse imposto.
Porque S. Ex~ discute tamb~m qual será o aperte de recursos
em decorrência da introdução d_esse imposto. É a discussão
de um técnico, e podemos discordar da tese de S. Ex~. Mas
pode V. Exa ter a certeza de que o partido, como um todo,
irá fa-:-er enorme_ esforço para a ap-rovação dessa proposta.
Se.. o Deputado José Serra chegar a um entendimento com
a área económica, para fazer com que suas idéias prevaleçam.
ótimq! Iremos ajudá-lo no que for possível. Agora, se isso
não for obtido, o partido, como um todo, vai defender suas
idéias, para que o País. principalmente o ExecutiVo, obtenha
os recursos necessários ao ret_orn_o do desenvolvimento. V.
Ex~ sabe~ me-lhor do que eu, que se o Ministro Haddad conseguir 8 bilhões de dólares para pagar uma parcela da dívida
pública, S. Ex~ se considerará um homem rico. Eotão, essa
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será a tentativa que todos nós faremos para dar ao Governo
com o Nordeste. Não existe lugar nenhum do mundo civilias condições necessárias â governabilidade, e, para que isso
zado, nenhum lugar, em que o imposto sobre a venda fique
ocorra, conto com a ajuda do PSDB, integralmente. Disso,
com o estado produtor. No entanto. aqui. se um piauiense,
pode V. Ex~ ter certeza~oAgora, essa questão conceituai do
um cearense ou um baiano comprar uma caminhonete por
Deputado José Serra é respeitada por nós, mas se S .. Ex•
Cr$ 500.000.000,00, mais de 60% do imposto sobre a venda
não obtiver o êxito com sua argumentação, daremos a S.
fica em São Paulo. Estamos chovendo no mar.
Ex~ todo apoio nesse trabalho que vem executando, porque
Nos Estados Unidos - o nobre Senador Jutahy Magaachamos que há possibilidade de que tenha certa razão em
lhães morou lá e sabe muito bem-, o imposto sobre a venda
seguir, iremos juntos trabalhar: V. Ex' e nós, do PSDB. E
varia de estado para estado: 6% na Califórnia, que é_um
esperamos contar com todos os votos do PMDB.
shopping center para pegar os latino-americanos; está lá, de
boca aberta, para pegar os trouxas; e como pega! Já baixou
O SR. RONAN TITO- Agradeço a V. Ex'. Como um
até
o imposto. Em Nova Iorque,_ 10%; há lugar que esse
homem arguto_ e _vigílante, V. Ex• ant~cipo_u o pensamento
_imposto é 11%, 12%, depende do estado._ Mas o imposto
que iria colocar ao final do meu discurso.
arrecadado fica ~o local do esforço da compra.
Acontecem, Senador Jutahy, duas coisas: a primeira delas
Aqui, no Brasil. não. Já não era, e com a Constituição
é tempo. Aquela idéia da prorrogação do ano fiscal traria
de 1988 ... Depois, pega-se uma meia dúzia de cruzeiros, manum tumulto de tal forma, ao Brasil, que Poderia conturbar
da-se de incentivos fiscais e diz-se: "Esse Nordeste vive mamesmo o ajuste fiscaL Então, nos reunimos e todos achamos
mando". Roubam e depois devo~vcm como caridade ou "carique o ajuste fiscal tem que fechar até 31 de dezembro, para
que ele possa viger a partir do ano que vem, porque, senão,
caturidade''. Temos. que caminhar um pouco para a justiça
é o caos!
fisca1, senão não haverá Federação; o que temos não é Federação, é brincadeira, e de mau gosto!
Por outro lado, tamb~m- estou na Presidência da CPI
e V. Ex~ é o Relator - , sabemos que o grande problema
Ouvi uma vez um Governador mineiro, Tancredo Neves,
da falta de arrecadação de irnpostm no Brasil é a sonegação.
dizer: "JCMS é antifederação". ClarO que é, pois considera-se
Não adianta, nesse momento-, Senador J utahy, pegarmos o
como imposto sobre as vendas, mas grande parte dele é arrecainlposto mais tecnicamente viável e poSsível para este País,
dado onde se produz. Os estados produtores, o que fazem?
mas declaratório. O que ele vai fazer? Aumentar a injustiça
Vão ficando cada vez mais ricos, têm mais recursos para invescom aqueles que continuam recolhendo o iniposto correta~
tir em infra-estrutura.
mente, em face da concorrência desleal daqueles que conNa Constituinte quando fui para a tfi"buna deíender que
tinuam sonegando o ímposto devido.
se_- Colocasse um imposto na gasolina importada, para que
Então, o que pret~ndem, nesse instante,.os dois minis~
se mantivesse nossas estradas, tive toda a Bancada de São
tros? E cu os tenho em alta conta, embora já tivesse feito,
Paulo contra mim, porque eles não precisam desse imposto.
urnas duas vezes, ironia sobre aquele apelido, que achei desNão têm necessidade para suas estradas_ E no final perdi
respeitoso, de pífiose ·caipiras. Pífios~- achq deprc~_Jativo, mas
por uma piadinha de um nordestino. Perdi não! Perdeu o
caipira, não, porque Ca_ipira eu sou, Com riiuito orgulho, com
Brasil,
perderam as vítimas. Quantos morreram nesse período
muita honra. Eu não sou é janota. Os janotas tomaram conta
por causa dos buracos nas estradas? Quanto o custo de vida
deste País durante trinta anos e o levaram a dar com a cara
encareceu neste País? Os custos indiretos dos transportes da
na parede. Temos. com-ocons€:qüência~ um dos piores quad(os
Uma piadinha ... Esse impostoé para beneficiar
mercadoria?
sociais do mundo, graças a esses "Ph Deuses" que há por
as empreiteiras. As empreiteiras Silo más? Não prestam? Fe~
aí.
chem-nas. Faça pelo DNER. Mas derrotar um imposto que
Senador Jutahy Magalhães, o _que eles estão_ tentando
seria pago diretamente ... não é u_m imposto bÇJm, ele não
conseguir? Um imposto praticamente auto-resgatável, não deé justo? Por que não é juSto? Muita gente anda só dentro
claratório, eu dirfa, de uma arrecadação compulsória e, por
da cidade, não vai na estrada. Jmposto absolutamente justo
isso mesmo, bem mais difícil de ser arrecadado_. Então, essa
só o Imposto de Renda. Agora, não conheço nenhum país
foi a criatividade.
do mundo que só tenha um Imposto de Renda. Aliás, não
Não estou dizendo que o imposto sobre cheques, ou imconheço nenhum país civilizado do_ mundo que tenha menos
posto sobre operaç6_es financeira_s, seja um imposto extraórde seis impostos. E- muitos ímpostos são sobre a compra,
dinário. Já disse: não existe imposto extraordinário. Todos
e é_ o consumidor quem paga.
·
os impo-stos são péssimos, machucam e são pagos pelo consuSr. Presidente, temos até o dia 31 para aprovar o projeto.
midor; todos, talvez haja exceção para o lrhposto de Renda:
A ·nossa assessoria-, a minha e a do Senador Marco Maciel,
depois que se apresentam os lucros, esse cabe, finalmente
fez umas continhas. Se o projeto de ajuste fiscal chegar, aqui,
-quando é pago --às empresas que tiveram lucro.
no -dia 9, não teremos prazo hábil para aprová-lo até o dia
Então, veja, não precisamos âe dinheiro para daqui a
3L É aí que está a questão nodal, Senador Jutahy Magalhães!
dois anos.
Gostei muito da expressão do Ministro Gustavo Krause
Fica.mos discutindo a perfeição. Meu partido .tem também
quando disse: "imposto biodegradável". E o próprio imposto
um
representante
extraordinário, o qual tenho uma verdadeira
tem data para fenecer. Como nós varilos fazer a reforma da
admiração:
Está
também
contra o Imposto sobre Operações
Constituiç-J.o, aí sim, aproveitaremos para fazer uma reforma ,
Financ~iras.
fiscal profunda neste País. Então será o momento da reforma,
O problema, :Senador, é que sou a favor dos sinais de
momento para a estabelecermos .
trânsito;. vermelho, pare; amarelo, atenção; verde, passe. Mas
Agora, vou falar um pouco para os nordestinos - e só
numa emergência, o carro de bombeiros liga a sirene. atratemos nortistas e nordestinos aqui. Vamos ver se acabamos,
vessa o sinal vermelhue todo mundo respeita. Depois vamos
na Co"Iistituição, com essa vergonha, com esse empulhamento
discutir que o fulano tinha razão filosoficamente, e o País
que os economistas--do Rio de Janeiro e de São Paulo fizeram
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privadas e que sáo despedidos em torno dos 50 anos de idade,
se defrontando_ com uma sit:u3.Ção_-sem esperança. São peSsoas
de alta formação té_cniCã- e, -depois de anos nas empresas,
estão desempregados. não encontrando mais espaço por dois
motivos: Por terem 50 anos e pelo fato de haver uma economia
estagnada, com a qual vivemos há tanto tempo. As pessoas
que criaram esse clima estão hoje dando aulas. dando soluções; realmente, eles têm saída para tudo. Quando não têm
saída, têm uma frase que é suficiente para tornar urna situaçãO
difícil ser discutida, porque a ironia só sabe ter este condão;não explica, mas confunde. Hoje estamos numa situação enr
que as empresas que pagam impostos são empresas condenadas. Cito como exemplo empresas_ como a Mesbla, Pemambucanas e São Paulo Alpargatas. Não se pode dizer que são
empresas que não sabem trabalhar._ elas são o que o País
tem de melhor em termos de organização empresarial. No
entanto, experimentam um prejuízo gigantesco. Por exemplo:
A São Paulo Alpargatas, empresa inteiramente nacional, perde_u, no terceiro trimestre deste ano, 98 milhões de dólares_~~
Ou seja, teve o seu capital totalmente consumido. Por que?
Não tem condições de competir, pagando impostos, com as._
empresas que não os pagam.
O SR. RONAN TITO- Perfeito.
O Sr. Beni Veras - São Paulo mesmo é hoje o ponto
onde se encontra o maior nív~l de evasão fiscal. Eu conheço,
e V. Ex~ também, pois faz parte da comissão que tem estudado
tão bem esse problema, o Brás, um bairro enorme d_e São
Paulo, que vende confecções por atacado e que não paga
impostos. Estão lá os brasileiros. os coreanos, os judeus, com
suas_ fábricas preparadas para trabalharem sem pagar impos-tos. Para a situãÇã9 atual realmente não há solução, pois
enquanto a boa empresa é punida porque paga impostos,
_a empresa que não os paga não recebe punição. A situação
é.dramática e temos que encará-la. Há o_utro aspecto do problema que também deve ser realçado: De um lado é preciso
que o Governo melhore sua máquina arrecadadora, sua eficiência, seu trabalho; de outro lado, nós, no Congresso Nacional, devemos aproveitar a oportunidade da revisão constitucional para tor_nar este País menos_ caro.- Na verdade, temos
um país bastante caro, perdulário. V. Ex~ e eu_ sabemos que
nas nossas comissões de trabalho freqüentemente reCebemos
projetas que aumentam a despesa pública e qu_e são aprovados
po"r unanimidade. Dificilm_ente_ alguém se levanta para ir contra esses projetas, porque aumentam a despesa pública.

O Sr. Jutahy Magalhães -V. Ex• me permite mais um
aparte?
O SR. RONAN TITO.- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Jutahy Magalhães- V.- Ex" tem razão, qüando
fala que, se essa proposta de- revisão- fiscal não chegar ao
Senado entre os d.ias 8 e 9, não tet~Q:lOS _o ~mpo necessário,
dentro dos prazos regimentais, para aprovação antes do dia
31. Temos soluções, quase sempre, casuístkãs, para prohogar
o prazo. É uma questão de colocar como yma.condição momentânea e provisória o prazo para início do ano fiscaL Para
esse caso específico é uma solução casuística, mas que poderá
ser necessária. Mas o que teremos que ver, e o PreSTdente
Itamar- Franco tem razão, é- que qtiàndo o COngreSso" quer
votar com velocidade da luz, vota. Sua Excelénciá estava-qUe~
rendo que votasse com a velocidade do som. Agora podemos
votar, e aí é que vai ser o principal, as normas infraconsti~
tucionais que o Governo vai fe_i que ·m-andai- esta semana,
com uma proposta que não é leve,_é uma proposta razoavelmente dura. E aí é que vamos Ver _quem vai reagir. Porque
temos que evitar essas (ea.ções. Ess~ proposta, que vai chegar,
pode ser votada de imediato, com a pressa necessária, e dará
condições ao Governo, então, para fazer à arrecadação que
necessita, logicamente, anexada à outra. Mas se quisesse até
fazer sem a outra, poderia fazer com essa proposta que virá
para o Congresso. Então, veremos que não há necessidade,
nesse caso específíCO, de reforma constitucional, e não haverá
nec_essidade daqueles prazos regimentais que temos que_ acatar. Mas se quiserem votar com a velocidade da luz, podem
votar antes de 31 de dezembro.
O SR. RONAN TITO - Se Deus quiser! E se houver
casuísmos necessários para aprovação desse reajust~. devo
repetir o exemplo que dei a V. Ex~: NãQ.sou_ª f_;tvor de_desres. peitar a lei, mas as emergênciaS exigem muitaS vezes que
o Corpo de Bomb~iros ou_ que uma ambulância atravesse
o sinal vermelho e que todos parem para que ela passe.
O Brasil está yjvendo uma urgência h à mujf_o~_ ~11_os ..Com
certeza a maioría, ou todos nós aqui, mesmo os funcionários,
não sintamos essa emergl!Iicia na pele, mas sentimoS com
a nossa vista, com a_ nossa S_ensibilidade, o empobrecimento
do nosso povo.
Os arrastões, os seqüestros, a criminalidade estão por
aí. O Rio de Janeiro era uma cidade_maravilhosa ... O Rio
O SR. RONAN TITO- Vamos dar, por exemplo, isso
de Janeiro abrigava os cariocas, e se dizia que ser carioca
para determinada classe.
era um estado de _espírito. O povo mais alegre, mais urbano,
roais gentil, mais camarada deste País. O Rio de Janeiro,
O Sr. Beni Veras- Vamos dar, por exemplo, jornada
hoje, está insuportável! Será que acabou o_ fai_r_ play dos cariode trinta horas para os farmacêuticos.
cas, ou esgotou a paciê_ncia?
O SR. RONAN TITO - Palmas para eles. Trata-se de
O Sr. Beni Veras- Permite-me V. Ex" um aparte?
um pafs extraordinário.
O SR. RONAN TITO -Ouço com prazer V. Ex•, nobre
O Sr. Beni Veras_- Damos com _euforia, com felicidade.
Senador Beni Vera_s. _
Nós mesmos somos dadivosos, esquecendo-nOS do fatO de que
esta é Sempre Uma conta de dupla ·partfda: se alguém recebe,
O Sr. Beni Veras- Senador Ronan TiTO,acredito que
alguém paga e quem paga sempre é a coletividade do país;
vivemos. conforme V. Ex~- tão bem descreveu, o ápice de
uma situação que vem crescendo nos últimos anos. Quer dizer, em geral paga o mais pobre, pois no Brasil quem menos ganha
há vinte anos que os nossos teóricos .da econo.m_ia, os nossos mais paga imposto. Nós, parlamentares, precisamos fazer um
exame de consciência; precisamos ter coragem de negar o
gênios que têm solução para tudo, vém gerindo essa economia
e criando esse clima que hoje experimentamOs, ou seja, üm - qué é impopular. Assisti à queda do veto no caso dos Correios.
É ótimo poder dar a quem se aposenta salário integral, mas
clima de angústia da população. Na revista VEJA li um artigo
sobre os profissionais de alto nível que trabalham nas empresas vamos pensar. A pessoa que tem a idade em tnrno de 50
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sição brilhante, que todos nós aplaa~~Ü~os, declarou, com certa
dose de orgulho e satisfação, que na Previdência não há mais
ninguém que receba menos de um salário mínimo. Eu, então,
perguntei a S. Ex•: E ma"is de um salário mínimo, há quem
receba? Por quê, Sr. Senador?- perguntou-me ele. Eu lhe
respondi
que, quando se aposenta alguém com cinco salários
O SR. RONAN TITO- No mundo todo o aposentado
mínimos, três ou quatro anos depois aquilo que ele recebe
ganha um pouco menos.
_está reduzido a dois e, às vezes, a um_ salário mínimo.
O Sr. Beni Veras- É muito bonito dizer que o aposen--O SR. RONAN TITO- É verdade também.
tado vai ganhar tanto quanto ganha um trabalhador da ativa,
O Sr. Jutahy Magalhães -Isso é de urna_injustiça clamomas isso significa promover ociosidade. Esses
faloS que
rosa e tem que ser evitado. Recoáheço que V. Ex~- tem razão
precísarrios e·ncarar; cãSO contrário, seremos incapazes de
construir um país mais racional, mais funcional, mais justo quand? diz que em qualquer país do mundo o aposentado
ganha um pouco menos do que o ativo. Aqui. estamos cheaté, que dê mais prêmios ã quem ínaiS- se -esfOrça, a cjuem
mais luta) a quem mais tra~alha. E~sa é uma questão nossa, gando ao ponto de um efetivo pagar para um aposentado.
A correlação que, antigamente, era de vinte e tantos efetivos
que somos do Parlamento. E necessário que sejamos realistas
para um aposentado, agora está quase que de um_ para um.
e tenhamos coragem moral, cívica até, para construir um país
mais gov-ernável, confrontando-nos com essa questão o-mais
O SR. RONAN TITO -Esta de dois para um ainda.
rápido possível. Penso que o Estado deveria também .estar
O Sr. Jutahy Magalhães- Veja V. Ex• que isso é injusto
tomando providências no sentido_ de passar para a iniciativa
privada muitas atividades que hoje ele executa sem neces- e cria dificuldades para que a Previdência tenha condições
de dar assistência melhor aos aposentados. O que temos que
sidade.
fazer é mudar a legislação para evitar-essa correlação, garanO SR. RONAN T(TÓ:.::.: Concordo.
tindo ao aposentado uma aposentadoria condigna, de forma
que ele não tenha seu salário aviltado, corno hoje está ocor-.
O Sr. 8eni Veras- Há inúmeras estradas em nosso país.
Dou o exemplo da BR-116, a Rio - Bahia, a Via Outra, rendo pelo País inteiro. Até agora, existe a exigência de: _q_ue
a Ponte Rio-Niterói, a estrada que vai de São Paulo a Porto seja pago pelo menos um salário mfnimo. V.·~ sabe_ que,
Alegre, em perfeitas condições de serem mantidas pela inicia- tanto no seu Estado quanto no meu, ou em qualquer outro,
tiva privada. Não é preciso que o Governo, pe~dulário como muita gente tinha que acumular seis, sete meses para pagar
é, gastando muito para fazer pouco, mantenha essas estradas passagem de ônibus e receber aquela quantia. Esse fato não
em seu poder. Poderia imediatamente começar a aliviar o ocorre mais, graças a essa determinação. Mas, infelizmente,
seu trabalho, transferindo-as para a iniciatiVa priV-itda, para ainda hoje, aquele que se aposenta com 4, 5, 10 ou 20 salários
construtoras, por exemplo) ou outros que possam mantê-las, mínimos, chega a quase à miséria num período de 4 ou 5
cobrando pedágio para tornar· esse trabalho vantajoso. Isso anos. Por isso, sou a favor de que se dê garantia aos aposentados.
----pode ser feito já. Com essás idéiaS na me~t=e,_pQd~!l!9S fazer,
via revisão constüliciriilal, a reconstrução- de um país mais
O SR. RONAN TITO - Nobro Semidor, sou a favor
económico, lépido, leve, mais capaz de ser levado pelos que de que se garanta ao aposentado o número de salários com
trabalham. Parabenizo V. Ex~ pelas opiniões.
o qual ele se aposentou. E sou contra ele receber a, mesma
O SR. RONAN TITO.:___ Agradeço a V. Ex• assim como quantia com a qual estava trabalhando. Creio que um erro
agradeço ao Senador Jutahy, porque o monólogo estava muito não serve para justificar o outro. ·sustentei da tribuna, na
Constituinte, que a aposentadoria aos 25 anos para professor
chato, eu mesmo _senti.
era
brincadeirinha de mau gosto. Veja o caso de uma normaO Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ me permite um aparte?
lista que se forma com 18 anos; aos 19 está empregada; em 25
O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex• com prazer.
anos de trabalho - com a menor carga horária do mundo
O Sr. Jutahy Magalhães - Procuro discutir a questão civilizado -, ela terá dois anos de licença-prêmio, laudênio,
dos aposentados com a visão até certo ponto diferenciada qüinqüênio e outras coisas mais. Esse períOdo retira 4 anos
daquela que V. Ex~s apresentaram. Muitas vezes, quando vejo do seu trabalho. Dessa forma, ela se aposentará com 40 anos,
as nossas galerias cheias, pergunto a colegas que _estão do período em que está começando a aprender a lecionar. Começando!
meu lado quanto isso-vai custar ao País.
Nobre Senador, imagine V. Ex• se eu tivesse parado aos
O SR. RONAN TITO- É uma boa pergunta.
40 anos - estou com 61 anos e não tenho a intenção de
O Sr. Jutahy Magalhães- Ó normal é isso. Votei muitas parar! Acredito que produzi~ na iniciativa privada, com certevezes, algumas até isoladamente, contra certos favorecimen- za, pois há os balanç_os que comprovam. Aqui, estou tentando,
desesperadamente, produzir alguma coisa
_ .
tos, corno a apo-:~rehtãdoria aos 25 anos de serviço.
A advertência que Gustave Le Bon fez muito valeu, deO SR. RONAN TITO - Isso é o "crime da mala".
pois que dela me conscientizei: .. Muitas vezes agrada mais
O Sr. Jutahy Magalhães - Votei aqui 3Igumas vezes ao povo quem excita suas paixões do que quem- resolve seus
sozinho. Talvez V. Ex~ não estivesse presente, por isso não problemas.'' E_ não estou querendo agradar ao povo, mas
votou comigo. Mas, entre os presentes, votei sozinho e levan- tentando resolver os problemas; mesmo que isso não agrade,
do vaia na ComissãO de Assuntos Sociais, na Comiss~o de ma_s estou tentando por essa senda. Na revisão da ConstiConstituição, Justiça e Cidadania e aqui no p]enário. No caso tuição, vamos rever a questão da aposentadoria.
dos aposentados, fiz uma brincadeira com o Ministro Antonio
Estive no Uruguai e, conversando com um motorista de
Britto. Quando S. Ex• e&teve na Comissão e fez aquela expo- táxi, perguntei-lhe: Este país tão extraordinário já foi a Suíça
a 60 anos. ao se aposentar já tt!m os fílfiO-S--independentes,
c_om suas próprias fami1ias, suas despesas são menores, porque
não necessita de roupa, transporte freqüente para poder trabalhar. É natural que o aposentado ganhe um pouco menos
do que o trabalhador da ativa.
-
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da_América âo Sul. Que_c_a_u_sas o s_cnbotaportta para a Situação
atual? São muitas, mas cite uma coisa s:ó. Eli;:~d!Sse: "_~_p.hor,
somos todos jubilados: meu filho, _minha fjlha e eu." Eram
todos aposentados. Só que não não ficou ninguéiri para pajiar
a aposentadoria.
Dou __ toda razão a V. Ex• Qy,em.s~_aposentar com nove
salários mínimos o_u_com o poder de compra de nove salários
mínimos, daqui a dez anos. tem que estar recebendo nove
ou dez salários mínimos. Entretanto_,_qu_em se aposenta não
pode ganhar a mesma coisa de quehl está trabalhando. As
razões já foram mencionadas pelo.Senador Beni_Veras_e_são
de consenso m~ndial,_ Como disse, não conheço nenhum pafs
civilizado no_ mundo que pague o mesmo salári_o_ -da atividade
para a pessoa aposentada.
O Sr. Beni Veras- Coricede-me V. Ex~ uriliiOVõ aparte?
O SR. RONAN TITO- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Beni Veras- Se_n_ador Ronan_ Tho._entendÇJ q~e
jusfiça social não é tirar pessoas sadias e jovens do mercado
de trabalho; justiça social é pegar as pessoas que necessitam
de proteção do Estado, por uma questão de saúde. e colocá-las
em disponibilidade. À medida que usamos recu_r_sos públicos
para proteger pe,ssoas sadias, em condições de trabalhar. est_amos justamente defraudando a situação das que- realmente
precisam de uma aposentadoria_, que o Estado é obrigado
a aviltar porque não tem condições de alcançar todo o universo
que, demagogicamente, quer cobrir._ Há uma falsa justiça na
questão e é ela que torna o nosso -Estado incapaz de atender
às necessidades dos cidadãos.
O SR- RONAN TITO - Muito agradeço a V. Ex• pelo
acréScimo qo.e faz 30 meu proni.mciãrileiito. - -

Sr. Presidente, ao encerrar, gostaria de fazer _alguns apelos. O primeii·o-e·iió"·sentido de que todos nós, _membros
do Congresso Nacional, votemos o ajuste fiScal. Tenho certeza
de que não será perfeito nem do agrado de ninguém; também
não será filosoficamente correto, pois não é pOssível e.laborar
em três _ou quatro meses -muito menos em_ um mês e quinze
dias --um projeto perfeito. Repito: há urgência de aprovar
o ajuste, porque há um_a calamidade.
o- segundo é que. após a aprovação -do ajuste fiscal, os
minfsü"Os se dediquem-ao enxugamento da máquina, mas não
demitam, pois não há necessidade disso.
O terceiro pedido que faço desta tribuna é que o ·sr._
Ministro Gustavo Krause ponha os fiscais nas ruas, pois há
5.120 fiscais~ dOs_ quais mais de 3.500 estão em serviçOS burocráticos; apenas 1.300 fiScais iS"tãP fazendo serviço _externo.
Não existe nenhum estado dos Estados Unidos, por mais insignificail.te que- s-eja, em que hão _haja mais de 10.000 fiscaís
nas ruas.
_. . .
_ -··'"·
Já existem OOncursa:dOs. É-_-56 c_ontrati.-los. Os- fíSCãiS se
pagam, porque, com a fiscaliZação, o Estado arrecada muito__
mais. Vamos tornar essa máquina- menos lerda, porque hão
existe pior injustiç~r para o -enipresãrib qü·e i'eéolhe corretamente todas as suas ~ntribuições do que ver ameaÇada sua
eficiência, Sua-competência-e sua capacidade de gera_r lucros
devido à desonestidade daqueles que não pagam.
Por fim, neste tempO de Natal, faço um pedido ao Presidente Itamar Franco em nome das muitas _crianças famintas
que tem o Brasil e em nome dos desassistidos: que reacenda
uma chamazinha de esperança para as crianças e mães de
familia co_m a volta do tfquete-leite. O Brasil está preparado
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para produzir. Sei que o preço é insignificante mas algum
ecqnomist<!_ poderá fazer as contas amanhã e dizer que este
_lejte cUsta tanto._,_~:oç_erro, Sr~ Presidente, ~om ~ obser_vação:
o" quanto custa- rião ·aar pelo menos Um litrO de leite a Uma
criança famirita?
-Era o que tinha a dizer, Sr .. Presídente.
Durante o discurso do Sr. Rona_n titQ, -o Sr. Joizas
Pinheiro, deixa a cadeirã dil presidência, que é ocupada
pelo Sr. Valmir Campelo.
O SR. !'RESIDENTE (Valmir Çampelo) - Concedo a
Palavra ao nobr:e sena-dor Bení Verªs.
O SR. BENI VERAS (PSDB -~CE. Prpnuncia o seguinte
discurso.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, tive a oportu~
nidade, na últixrta quinta-feira, de_ assistir, em: Recife, à posse
do Superintendente da Suden_e, Dr. CássiO-Cunha Lima e
pude ver o de_sejo de S. E~ tornai' ;;tqu_ele órgão- mais capaz
de responder ao papel que lhe cabe no estudo e desenvolvimento do Nordeste.
Ouvi o discurso de S. s~, que requeiro passe a constar
--dos Anais do Senado e_ cito alguns trechos para registro.
Diz ele:
~'Eu vi-á dor dos mortos-vivos das _secas e_ouvi
surcfo~ J~mentQs de dcir, perdidos Do- desterrO da caatinga p~p.z~nta como seus hg,rizonteS. Eu _0_\J.-Vr _gr(ios
de crianças nas Cidades, eu ouvi choro de çr_iança do
__
--camPô7Vi.desespero n6S-Câii3Víàis da Zona da Mata,
vi desesperança nos sertões. No silêndó deste plenário,
eu ouç-o ecos e vozes_ de todos os no_rdestes, que me
martelam mais que o ouVídO;-m.e fustlgãiit a-éoriSdência
_de cidadão e. nordestino~ ~ t~ude, é quase multo tarde.
o presente tãlvez até se- C_Qiffornie CQJO númêros pOsitivos _de _de_seropenho econômfco, mas a História nos
exige avan·ços qualitativo-s nos-indicadores sociais_. Orgulha':me o car_go, mas não me dini.íilUi nem a ·consdência neir.i a dinlénsão do desaUO...
·Dr. Cássio__é um_ homem jqve_nl de 29 anos, maS sendo
filho do nordeste, prefeito de_ Campina Grande, pôde já expe.rimentar essesJatos que existem em nossa região.
Este ano tiVemos uma seCá terrível, que assolou os Estados da Paraíba, Pemam~buco, Ceai"á e-principalmente o Estado
do Piauí, e qUe lançori populações imensas ao desespero sem
que elas tenham podido receber do Governo Fedexal_qualquer
apoio. Somente agora é que o Governo vem de transferir
aqueles valor~s para apoio à população faminta, que foi jogada:
nesses dois anOs ao desespero, sem qualquer assistência do
Governo Federal.
Diz tarilbém o Dr._ Cássio_ em seu discursO: -.--.A Sudene
exa:Uriu função histórica
pfallejamento econôffilco supraestadual, hoje incompatível cOrii_a re_alid_ad.e política e institucional da região. A força da St,tdene_ já não pode fundar-se
exclusivamente nos vínculos palacianos de _seUs superintendente_s ou de sua diretoria, mas na legitimidade e na representatividade de seu Conse_lho Deliberativo, especialmente de
seus Governadores. Cabe à Superintendência administra-r e
capitalizar a saudável confluérida de interesses e aspirações
dos Goy_ernadores _da .Bancªda_ nordestin(!_ no Congresso. A
realidade nordestina, por issO mesino, não espera nem permite
predestinados; da mesma forma como repele a arrogância
dos auto~sufiClentes, o Nordeste também reCUsa que a defesa
de sua gente seja instrumentali~ada como penhor de comprometim~nt os de qualquer natureza".
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Eu diria, nO-CisO, l:ãffibéiõ.~-que os nordestino_s precisam

Enl todo__ o País, os sistemas de incentivos foram alvo

-nós predSarnos ~· ~nCâraf a Sitt.i~_Ção da nossa Região com
mais realismo e coniiiíais ?fófundidade. Não podemos esperar
apenas que· o País faça pela Região alguma coisa. É preciso
que, dentro da Região, também fa_çamos u~ gÍ'ande tr~balho,
o Dr. CáSsiO CUrlha Lima terá um papel nisso: o trabalho
de tornar os órgãos- regióriais cada vez _mais _eficientes, Inais
capazes de estudar o problema regional c_om adequação e
optar pelas soluções que a Região precisa, por mais dolorosas
que elas sejam.
_ __
_
Não podemos permitir, na RegiãO, ó- desvio-; 0- descaminho de recursos destinados à população ou que estes sejam
desencaminhados para grupos privilegiados. NissO nos cabe
um sério papel e ao Dr. C~io Cunha Linia, principalmente,
pois- está exercendo o papel de Superintendente da Sudene.
o Sr. Mauro Benevides _v. Ex~ me permite- um aparte?

de grandes desencaminhamentos. Lembro-me do plano para
âesenvolviment~ da pesca, que foi mais utilizado em Santa
Catarina- e no Rio Grande do Sul; esse projeto foi objeto
de desencaminhamentos que trouxeram prejuízos gigantescos
à Nação. Também o··p:rograma de reflorestamento realizado

no Centro~Sul foi alvo de desencaminhamentos e acabou sendo extinto.
No caso do Nordeste, o Finor, por exemplo, tem probleJnas; mas são problemas sobre os quais nós. nordestinos, nos
encarregamos de exercer uma crítiCa,-de .tal.maneira que o
programa possa ser melhorado e aprimorado.
O volume de recursos do Finor, conforme V. Exa lem~
brou, de US$8 bilhões, é absolutamente irrelevante em face
das mudanças ocorridas na região. Hoje o Estado já obteve,
como retorno pbf eSse -investimentO ae 10 bilhões, US$48
bilhões, gerados de impostos pagos pelas empresas incenti~
O SR. BENI VERAS - Com prazer ouço V. Ex\ nobre vadas no Nordeste.
_
_ __
Senador Mauro Benevides.
Diz 0 Dr. Cás'sio, a éeri:'a;'altura,·n~-seu''"di~cu-rso:_ ~
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senador Beni Veras,
·
HA Sudene, que hoje exige que se mudem os meios
desejo intervir no oportuno e brilhante discurso de V. Er, ·~
em que se reporta à posse do Dr. Cássio--Cunha Lima na
para que os seus objetivos permaneçam os mesmos,
Superintendência da Sudene e às linhas mes_tras da adminis~
exige que se altere o modelo institucional dos seus
tração que ele pr~tende segl}ír à ft:_ç.nte dique!~ autarquia
primeiros dfas, para que se corisagre o ideário que a
especial. Estive presente, corilo v. ~-também, -à posse-do
fez respeitada desde então: vencer a pobreza queenver~
ex~prefeito de Campina Giande, ex~Constit_Uinte de 1987/1988,_
gonha e a miséria que avilta."
hoje guindado à superintendência daquele órgão de_desenvolEu citaria outra cifirmativa do Dr. Cássio que me
vimeto· regional. FOi-nos possível constatar que um joVem
chamou a atenção:
.
com 0 _talento e a compcténcia de Cássío "Cunha Lima se
"Não pedimos privilégios. O Nordeste não. coqra,
propõe a realizar um trabalho profícuo e_ fecundo à frente
mas quer justiça no tratamento diferenciadQque mere~
da Sudene. Nós,Senadoresda região, que estivemos presentes
ce como região qUe hoje canaliza todas as suas forças
àquele evento excepcio"fial, devemos conjugar os nossos-esforpara superar fndices de pobreza e marca de miséria
ços para qüe a Sudene possa, de fato, cumprir os seus-objetivos
-absoluta. Pedimos; sim, confiança eapoio para Os núinstitucionais. Recordo que, no discurso de pos-se, 0 Dr. Cássio
meros que podemos exibir. O sistema Finor-Industiial,
Cunha Lima alinhou dados estatísticqs, m·enC:ionan_do 0 fato
por exemplo, apresenta margens de perda de menos
de que, em 30 anos -de incentivos fiscais, a -Sudene aplicou
de 5%, um desempenho que o destaca entre os me lho~
apenas US$8 bilhões_,_ Estabeleceu, naturalme_vte, compara~
res programas de incentivos de todo o Brasil, em todos
ções com outras iniciativas, também realizadas em nosso País,
os tempos.
que evidenciam, sobretudo, a desproporcionalidade em relaO Nordeste, por isso mesmo, volta a insistir na
reorientação das políticas nacionais para a região~ eXige
ção às aplicações destinadas à Região No.rdeste. Acredito,
portanto, que a visão daquele jovem administrado~. que teve
a regionalizaç~o do Orçamento Federal, até para evitar
uma atuação destacada à frente Ua prefeitura de uma das
- --à perversidade de hoje de que a região, com _quase
mais 'iffiportantes cidades nordestinas, com o nosso_'apoío,
40% da população do País. conta com pouco mais de
10% das verbas orçamentárias. Não se pense. contudo,
dos congressistas da região, poderá re:ilizar um grande traba~
lho, que reposfcione_à- SU.dene como 0 órgão qüe-, cOncebido
que -a queStão nordestina pode amesquinhar-se e res-por Celso Furtado, atenda de fato ·a-esse-grande objetivo
tringir-se a in_ero problema orçamentário".
Mas vaie-a pena lembrar, quando_~_fa!;:a_que ()_Nordeste
que é a correção das .~isparidades regiOI_!é!-j~. Vamos apoiar
o Superintendente Cássio Cuitha Lima da mesma fOrma que consome parcela significativa da r§nda nacional, que s_e ~stá
V. EX' e eu jogamoS todas as cartas ·na g·esfãõ-âo Dr. João .. cometendo uma tremerida irijustrç·a-. Tenios 46 lniiliOeS de
Alves de Melo na Presidência do BanCo do Nordeste, pois habitantes. representando 28% da população do Pafs_, e ?ãO
a Sudene e o BNB, numa açâo sintonizada, sincronizada, _ aplicados na região apenas 10%_, 11% __f?U 1.~_?"º-..9os_ !'ec_ursos
podem de fato Contribuir, de forma significãtíva, para Soerguer ~ orÇamentários,~O que significa qUe estainos Condenados a pera região que V. Ex~ e eu representamos nesta CaSa.
manecer no estado de pobreza em que nos encontramos por
O SR. BENI VERAS - Senador Mauro Benevides, a falta de investimentos públicos.
O Sr. Josapbat Marinho- V. Ex~ me permite um aparte?
presença de V. EXl'y do SenadorMasueto de Lavor, do Senador
Antonio Mariz~ à pos-Se do Supei-interiderite -da Sudeney já
representou um destaque ·que queremos ·dar àquele órgão,
O SR. BENI VERAS- Pois não.
n-o sentido de que ele possa_ b~m cumprir o seu pãpel. _ _
O Sr. Josapbat Marinho - Senador Beni Veras, pareA propósito, ·quando nós, nordestinos,_ reclamamos ou ce~me que, ao lado de todas as sugestões como as que já
procurftmos corrigínY~ ert~s }JõrVCriti.li:ã existefltes na' política foram postas no seu discurso e nos apartes dados, teríamos
de incenti-vo regional, às vezes~ somos nial~interpretados pelos que pensar muito na necessidade do planejamento plurianual
brasileiros de outros estados que imaginam que apenas no para a Sudene. Mas um planejamento adotado e a ser cumNordeste existe esse problema.
- prido, independentemente da presença de quem quer que
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vá ser superintendente do órgão: EnquantO" não tíVemios prioridades estabelecidas e a serem seguidas, independentemente

da posição política dos eventuais dirigentes, teremos sempre
o Nordeste sofrendo os efeitos d!!ss_as adrninistra,çõe$ atomizadas. Chego até a ter cerimónia de assinalar esse fato, mas
o farei sempre porque estou coriV"encido de qUe, enquanto
não se estabelecer um plano plurianual, com as prioridades
perfeitainente estabelecidas e a serem obrigatoriarilenfe segUidas, não teremos boas soluções_ para a nossa região.
O SR. BENI VERAS - Concordo inteiramente com as
palavras do Senador Josaphat Marinho. E gostaria de lembrar
que fazemos- parte de uma comissão que está estudando os
desequilíbrios inter~regionais brasileiros. Fizemos um telató~
rio preliminar cuja- parte fundamental se refere ao preço que
a região pobre do País pagou pela ausência de um processo
de planejamento adequado.
V. Ex' sabe que somos maniqueístas~ Num certo momen~
to, tínhamos tudo pJanejado, só se dava um passo se houvesse
planejamento. De -um momento para outro, acabaram-se os
planejamentos. E a regiâo pobre é a que mais- s-ofre Com
a ausênCia de planejamento, porque prectSa,-confOI'riie- V,
Ex~ realça, de um programa a longo prazo que possa ser
perseguido, que a ·cada ano receba mais um tijolinho, a tal
ponto que se chegue à construção de_uma região realmente
apta a sobreviver economicamente. Sãlta _aos olhos, inclusive
na questão de recursos hídricos, que o problema da seca no
Nordeste é solucionável, bastando que haja um planejamento
adequado que poss:-. ser perseguido ao longo dos anos. De
outra forma, fic~irios fa:Zeiido coisas desconexas·, um pouco
aqui, um-póu-:0 lá. As iniciativas_s_ofrem solução de continui-_
dade, não -:~sultando em mudança real de condiç_ões para
a regiãv. V. Ex• tem plena razão: Nós estamos· propondo,
nesse relatório· da Comissão Mista para Estudo do Desequiltbrio Inter-Regional BraSíleifo, não-Só que-<iNordeste tenha
planejamentõ- a longo prazo; na questão dos recursos hídricos,
é fUiidamental que haja um planejamento para dez anos, que
se aloquem mais recursos quando o País estiver em Sifuãção
melhor, e menos recursos quando e_s_tiver numa situação majs
difícil, mas que seja feito anualmente; e que as parcelas se
somem de maneira que, ao final de dez anos, tenhamos uma
região com seus problemas equacionados. Estamos desperdiçando recursos, jogando investimentOs desconexos, e :a região
tem pago um alto ·preço por isso. E o pior, -se-nádor Josaphat
Marinho, é que somos cobrados por essa atitude desorganizada do Goyerno Federal, que não soluciona definitivamente os· nossos problemas. Concordo plenamente com V.
Ex~ e acho que aí está o ponto fulcral da queStão. Temos
que tratar uma região-problema de maneira organizada, de
forma que possamos somar pouco a pólic6 as co-ndições necessãrias à solução do problema.
O Sr. Josaphat Marinho~ V.- Ex• me permite uma nova
intervenção?
O SR. B~NfVERAS- Pois não, nobre Senador Josaphat
Marinho.
O Sr. Josaphat Marinho -Quero congi'atular-me pela
notícia que V. Ex~ nos dá quanto a esse documento elaborado,
ou em elaboração final, porque, à medida que esse documento
assegurar o planejamento, assegurará a conti_nuidade das
obras. Pode mudar a administração, mas não mudam os objetivos que o órgão deve ter em caráter permanente.
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O SR. BENI VERAS- O ielatório existe, e está sendo
encaminhado um mais extenso que vai tratar do problema
em profundidade. Fiz uma afirmação nesse relatório e fui
muito censurado, na Sudene, pelo que disse. A crítica ao
Nordeste pode ser externa também; mas nós, que conhecemos
a região, devemos ter uma atitUde prévia de exame, da abordagem do problema, intramuros, em nossa própria casa. de tal
forma que possamos corrigir os erros antes que se tornem
prejudiciaiS à nOssa região, pois somos os maiores prejudicados. Não advogo que os outros não ·ouçam nossa reclamação, deixando de mostrar o que os programas têm de errado.
Temos que ser os primeiros a identificar oS erroS e sugerir
as correções par::t os programas regionais. No relatório, fa"zemos uma sug_estão que me parece evidente. A Sudene é um
órgão fadado ao planejamento. Ela foi pensada para estudar
a região, propor as soluções adequadas, acompanhar a execução dessas soluções e ajustá . .las. Entretanto, à Sudene foi
acoplado o programa Finof, de investimento, em que altas
somas de recursos são envolvidas. E muitos erripresárioS, na
luta por esses recursos, são capazes, por sua própria natureza,
de encaminhar os órgãos públícos a uma decisão errada, e
esse órgão não estaria adequadamente preparado para gerir
esse programa.
Sabe V._ Ex~ que o funcionário público comum não está
em condições de resistir a um empresário cj_iie chega a sua
empresa em busca de uma liberação de Cr$100 milhões. Ora,
__ 5% de Cr$100 milhões.são Cr$ 5 milhões, que são suficientes
para torcer o caminho de certas decisõe_s. É natural isso. 0!!31quer órgão público é_ vulnerável a esse tipo de tratamento.
Quem cuida de planejamento não deve cuidar de recur-sos. Esses devem estar a cargo dos bancos, das instituições
fipanceir~s. entidades preparadas para cuidar de recursos sem
serem pervertidas tão facilmente.
Sei que a Sudene sofreu, nesses últimos anos,- uma crítica,
que é verdadeira em parte, no sentido de que foi influenciada
na liberação-de recursos. Vale dizer que alguns diretores de
incentivos da_Sudene foram homens que cometeram deslizes
no tratamento_ dessa questão. Mas penso que o erro maior
não está nesses homens terem cometido deslizes, mas no Governo ter permitido que a Sudene somasse as duas funções.
Quem cuida Ue recursos tem de ser uma instituição financeira
preparada para isso, que não seja tão vulnerável ao tratamento que um empresário possa querer dar ao encaminhamento 9os recursos.
Talvez os companheiros da Sudene não venham a me
entender agora, mas, no devido tempo, eles compreenderão
que o órgão deve tratar do estudo e planejamento da região,
da colocação da região em face dos problemas que ela tem
de enfrentar, e que a administração desses recursos deve ser
responsabilidade de um órgão financeiro-,· adequado a esse
tratamento.
DiZfa -aiifda o novo Superintendente da Sudene:
"O Nordeste tem consciência absoluta de que seus
graves desafios não se resolvem apellas com mais verbas
ou incentivos. Não se pode transferir ao clima o que
é produto de sistema sociais e de políticas económicaS.
No Nordeste, infelizmente, o que mata não é a seca,
é a miséri~._ _e essa -preexiste independente do clima.
Exige-se, por isso, a formulação de uma política regional que toque, de fato, nos graves problemas estruturais
da região, sem cuja solução corremos o risco de_ repetir
os_ equívocos passados da política recente.
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de justiça e um inarredável compromisso histórico: o de impedir que o futuro _desse povo seja hipotecado ao passado recente
de contínuos desacertos~
Assumo a Sudene com a profunda convicção de que é
preciso, é inadiável refortalecê-la, a partir da revalorizaçãodo seu quadro funcional, a que se deve um registro de justiça:
esses servidores já vivem um quarto de século de perseguições,
desde as odiendas comissões de inquéritos até as CriminOSas
disponibilidades, que tinham entre si um diabólico ponto em
comum: o desmantelamento da consciência crítica entrincheirada nessa Casa do Nordeste.
Chego ao cargo com a clara consciência de que, acima
de tudo, é também urgente repensar a Sudene. Ela cumpriu
com méritos inegáveis seu papei de indutora do planejamento
regional e até_ de formadora de técnicos para os goyernos
estaduais. Hoje, ao contrário, há quadros abundantes e de
excelência comprovada na es~rutur~~de todos os Estados.
A Sudene exauriu a função histórica de planejamento
económico supra-estadual, hoje incorllpatível com a realidade
DISCURSO DO DR. CASSIO ê::nMA
política e institucional da região. A força da Sudene já não
pode fundar-se exclusivamente nos vínculos palacianos de seu
Autoridades, minhas- senhoras e meus s-e-nhores,
superintendente ou de sua diretoria, mas na legitimidade e
na representatividade de seu conselho deliberativo, especialEsta solenidade para: mim traz a marca da honraria inesperada, e carrega em si ã. dimensão do desafio inarredável. .
~,_mente de s~u~ governadores. Cabe antes à Superintendência
administrar e capitalizar a saudável confluência de interesses
Vi e viVi, a riCã C Uriica eXperiénCrá parlamieritái da Assem~-~spirações dos governadores e~da bancada nordestina no
bléia Nacional Constituinte; Símbolo maior da luta política
de gerações_de brasileiros. y1J vivi e venci tampànhas eleitorais
Congresso. A realidade nordestina, por isso mesmo, não especte rara difiCuldade,-iiã ffiiO.ha querida Paraíba, a todas enfrenra nem permite predestinados da mesma fo_nna _como repele
tei com a noção de que o homem público não pode ser póftaa arrogância dos auto-suficientes, o NOrdeste iambém recusa
voz de sua própria vaidade nem priSiOneiro de suas próprias
que a defesa de sua gente seja instrumentalizada como penhor
ambições.
de~comprometimentos de qualquer natureza. Temos consCiênA vida, que me permitiu o orgulho de governar úina
cia. -absoluta de que a força da Sudene será medida por sua
capacidade de ecoar as vozes que se elevam de todos os Nordas grandes cidades do Nordeste, Campina Giande, me cumula, agora, com a missão de dirigir a Süpefintendência dO desendestes, capitaneados por suas lideranças políticas ou pelo próprio movimento social. Forte deve ser o Nordeste, que a nós
volvimento do Nordeste. C!J-ego com a humildade da consciéncia histórica de que a missão ·que rri~ toiifia_ ·o Presidente _cabe, remeter para o centro_da~iisqJ._ss_ã.Q_nadonttl. _Q Nordeste não_ pode continuar enfocado como mero
Itamar FrancO não é tarefa de um só hOmem, mas desafio
de toda urna geração. Trago;poiém, O aient6 di coragem, - problema regional d~ interesse restrito de sua gente e e suas
a coragem- da esperança, ã esperançá da fé em. _que Deus_ liC':ranças. _Se outras razões não houvesse, impor-se-fa:o argume guiará passos e ações para que minhas aÇões e passos
mento maior de que o Nordeste deixou de ser simples espaço
não percam a perspeCtiva do Nordeste _real que é preciso
geográfico para se tornar referência nacional de pobreza e
transformar. Senhores, eu vi e ouvi. Eu vi a dor dos mortos- _miséria, que não dependem de clima e extrapolam latitudes.
vivos das secas e ouvi surdos lamentos de dor, perdidos no _I_nfe!izmenJe espalham-se Nordestes p~lp_Brasil afora, na dedesterro da caatinga cinzeri._ta como seuS- hOfizOnt:es.-Eu oUvi
~onstraç"ão-mais cabal de que esta pauperizaçáo é "fruto arites
gritos de çrianças nas cidades, eu ouvi choro _de çrianças no
de políticas de Governo. Mais infelizmente, ainda, ouvem-se
campo. Vi deseSpero rios canã.viais da Zona d3 Mata, vi deses- _~_rasil ~fora vozes dissonantes d_os que, mais que Ç>_preconceitO
perança nos sertões. No silênciõ áeSse plenário, eu ouço ecos ~ Õd.iento, traem a próp-ria miopia Política e a igriõiâricii--liíStóe vozes de todos os os Nordestes, que me martelam Il_lais _ rica de quem ainda cultiva mitos de superioridade racial. O
que o ouvido, me· fustigam a coilsciéncia de cidãdãO e-nordesneOn"izi.smo subdes.envolvid,o des.envolveu a grotes_ca tese da
tino: é tarde, é-quase muito tarde. O presente talvez até -superioridade regional.
se conforme com números posit~yo _de desempenho econôA Sudene de hoje exige: qu~ se mudem os meios para
mico, rna·s a história nos exige avanços qualitativos nos indiCãque seus objetivos pernameçam os mesmos; eXige que -se altere
o ·modelo institucional de seus primeiros dias para que se
dores sociais. Orgulha-me o catgo 1 mas n~o 1p.c! diminui nem
C~:iiiSagre o ideário que a fez respeitada desde então: vencer
a consciência nem a dimensão do desafio.
Assumo nesse instante trinta e três anos de expe-riêrlcia
a pobreza que envergonha e a mis~_riá que avilta.
--acumuladas de desenvolvimento regional õ.uma das regiões
. Apesar de distorções naturais e dos equívocos perdoáveis,
a Sudene tem números eloqüentes a exibir como resultado
emblemáticas da pobreza ~o Paí~. Assumo ~~o apenas orçade sua política industrial, que alterou sensivelmente·a feição
mentos trilionárioS de hiitdos de incentivos. mas a herança
da dívida social para-com quarenta inilhões- de nordestinos
do Nordeste, a um custo que a história registrará como extreque investiram na Sudene sua esperançã de cidadania e nela
mamente baixo: apenas oito bilhões de dólares para dez estados em trinta e três anos menos da metade do que consumiu
depositaram seus sonhos __de desenvolvimento. Mais que o
invejável acervo técriíc-0 de UM órgão símbolo do pfóprio Nor- - Itaipu, e menos do que~se investiu em merôs trinia-Cfllílóirietros
deste, assumo também sonhos ~ esperanças, assumo dívidas
do metró de São Paulo. Ao preço de trinta milhões de dólares
A história do desenvolvimento regiori3.I te"in sido
a história da concentração da renda e da terra, d~ con~
centração dos privilégios e dos incentivos. Está na hora
de desconcentrar aç6es"A
Espero que o Sr. Supe-riiltend-ente da Sudene, com a sua
juventude, tenha- determinação. Não basta ter apenas uma
intenção eventual, tem que ser fruto de uma determinação
de ferro, que possa realmente nos ajud~x. a tornar a· nossa
Região mais capaz de enfrentar os seus desafios. __
Aqui expresso a ~onfianÇa. de que o novo Superintendente
da Sudene se disponha a colocar em prática o que ele mesmo
escreveu em seu discurso, de tal maneira que ele possa contar
com o-nosso_ apOio determinado de tornar a nossa Região
auto-suficiente, feliz, com uma população capaz· de vencer
os desafios que o País nos impõe.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente~
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. BENI V ERAS EM SEU DISCURSO.
.
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anuais por estado, a Sudcnc criou três milhões de empregos

dirctos e indiretos e uma realidade insofismável: 70% (setenta
por cento) do IPI c do ICMS da região provêem hoje de
empresas incentivadas pela Sudene, não é demais lembrar
que o Ceará, hoje um celebrado exemplo de_ ajuste fiscal,
deve 76% (setenta e seis por cento) de sua receita de ICMS
a empresas incentivadas à eloqüência dos núrrieros não diminui
o peso da constatação: a Sudenc obteve êxitos inegáveis em
tornar homogêneo o espaço econ6míco nacíonal, mas falhou
visivelmente na tarefa de fazer o me-Smo Com o espaço social.
Acentuaram~se as disparidades inter--rcgionais. TransfOrmouse em abísmo a fenda que hoje separa. dentro do próprio
Nordeste, seus Estados e Municípios. Concentrou-se a renda,
concentrou~se o desenvolvimento, mas a Sudcnc, sob pena
de negar sua própria missão, não pode contribuir para que
se con-centre também a esperança de bem-estar.
A Sudene não é nem poderá ser apenas o Fino r, por
mais importante que seja o fundo de incentivos do Nordeste.
Nem o Finor serà apenas ·seu braço agropecuário, qúe tem
consumid~) percentuais crcs_centes_ das últimas liberações. Outros desafios se impõem, como a urgente, inadiável necessidade de agregar ao parque industrial nordestino a tecnologia
que o leve à modernidade, a modernização que lhe permita
a competitividade, mais que instala-r novas indúst!i~~· a Sudene
vive hoje o desafio de tornar competitivas e tecnologicamente
modernizadas as que já existem. A Sudene não se omitirá
diante da defasagem dos que não tiveram condições de se
modernizar, nem será cúmplice da omissão dos que, podendo,
preferiram patinar eni estágios de pré-hbtória indus.trial. Pesam sobre nós, como infamante hipoteca do subdesenvolvimento, os relatórios oficiais que alijam o Nordeste do Mercosul por absoluta falta de competitividade de sua indústria.
. Mais ainda, a Sudene vive a oportunidade hbtórica de
promover no Nordeste a solução que se exige do Pais: a desconcentração do desenvolvimento, que saia do litoral rumo
aos sertões, fortalecendo pólos médios cm médios municípios,
que funcionem até como barreiras migratóriaS-para-as cidades
e abram espaços para a pequena e a microempresa intensivas
de mão~de-obra e consumidoras de insumos regionaís. Tramita
no Congresso Nacional, a comissão presidida pelo Senador
Mansueto de Lavor c relatada pelo Deputado José Múcio,
que alarga os horizontes do _desenvolvimento regiOnal com
abertura dos recursos do PIN/Proterra para a apoio à micro
e pequena ·empresa. Não haverá, do contrário, como evitar
que se aprofundem os desequilíbrios que se a<:entuam entre
os próprios riuiniCípiós, entre os raros que a custo conseguem
romper a inércia do própriO desenvolvimento e a quase totalidade dos que se isolam nos bolsões_ da miséria mais degradante. O papel que outrora a Sudene desempenhou em relação
aos estados, cabe agora cumpri-lo em relação aos mun~c;:ípios.
É preciso enfatizar c repetir à exaustão que o Nordeste
que aqui se reúne nãó vem reclamar privilégi_os. Mas vem
proclamar a viabilidade técnica de seu desenvolvimento económico a prioridade política de seu desenvolvimento social.
Não pedimos privilégios. O Nordeste não cobra, sequer,
a justiça do tratamento diferenciado que merece como região
que hoje canaliza todas as suas forças para sUper-ar--íriàiées
de pobreza e marcas de miséria absoluta. Pedimos, sim, confiança e apoio para os números que podemos exibir: o Sistema
Finor Industrial, por exemplo. apresenta margens de perda
de menos cinco por cento- um desempenho que o destaca
entre os melhores programas de incentivos de todo o Brasil,
em todos os tempos.
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Espera, agora, condições de promover um desenvolvimento auto-sustentado, sobretudo de um desenvolvimento
que saia das praias e dos canaviais da Zona da Mata e se
embrenhe sertões adentro, fixando no campo o homem que
não podemos deixar migrar para a promiscuidade das favelas
e para o infortúnio das periferias.
O Nordeste, por isso mesmo, volta a insistir na reorientação das políticas nacionais pará a região. Exige a regionalização do orçamento federal, até para evitar a perversidade
de hoje, em que a região com quase quarenta por cento da
população brasileira conta com pouco mais de dez por cento
das verbas orçamentárias. Não se pense, contudo, que a questão nordestina pode amesquinhar-se e restringir-se a mero
problema orçamentário.
O Nordeste tem consciência absoluta de que seus graves
desafios não se resolvem apenas com mais verbas ou incentivos. Não se pode transferir ao clima o que é produto de
sistemas sociais e de políticas económicas. No Nordeste, infelizmente, o que mata não é a seca, é a miséria, e essa preexiste
independente do clima. Exige-se, por isso, a formulação de
uma política regional que toque, de fato, nos graves problemas
estruturais da região, sem cuja solução corremos o risco de
repetir os equívocos passados da política recente~ a história
do desenvolvimentoregoinal tem sido a história da concentração da renda e da terra, da concentração dos privilégios
e dos incentivos. Está na hora de desconcentrar ações.
Assumimos o desafio da filosofia do próprio governo,
de enterrar, em ;~P.finitivo, a vergonhosa, a iníqua indústria
da seca. Querf",nos destruí-Ia a golpes de coragem política
e de ousadia ddministrativa.
É preciso investir no semi-árido, nas obras estruturais
que vão permitir ao homem a definitiva, saudável mas sobretudo produtiva convivência com a se_ca~ O semi-árido é viável
como ele é---: com a avareza de seus céus, com a fértil dureza
de suas terras esturricadas mas com a generosidade do sol
e da luminosidade que transformam água em lucro e transformam em riqueza certa e desenvolvimento seguro qualquer
estímulo produtivo.
Fazemos nossas as conclusões do consistente relatório
da CPI da Seca. do Congresso Nacional, presidida pelo Senador Teotónio_ Vilela Filho. NãO é preciso modificar o clima,
basta que se descubram, com criatividade e, sobretudo, se
explorem com comPetência, novos caminhos e_ novas vocações
para o semi-árido, como as culturas nobres dos perímetros
de irrigação, e as culturas dos óleosyegetais, nativos, inclusive,
com fins energéticos nos penhascos do sertão.
É preciso_ tocar programas, reformas e obras estruturais
que ajudem a fixar no campo e a integrar no ambiente o
homem que, do contrário, migraria P.ara o subml!ndo das
favelas ou para a incerteza das periferias, urbanas. E preciso
desbravar novos caminhos económicos .. E doloroso recorrer,
como este ano,_ao assistencialismo improvísado e à improvisação das emergências. Dói, mas é preciso reconhecer que
a ação emergencial no socorro à população flagelada é i!fiprescindível na sua urgência, urgente na sua necessidade. E dolorqso verificar, em nosso norOeste, os bo.is tangendo os homens,
ou testemunhar o emblemático pau-de-arara balizando saídas
ou drenando esperanças de nossa gente.
Tudo que queremos é trabalhar já, agora, com a urgência
do ontem, para integrar os sertões do Brasil, para arrancar
do semí-árido o estigma da miséria social e da instabilidade
económica, para responder ao desafio maior e evitar que os
filhos do sol se transformem em deserdados da seca. Só assim
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vamos responder ao desafio histórico de impedir que o desen-- -do Estado. No que diz respeito à moralidade, políticos e emcanto vire frustração, que a impaciência se faça desespero,
presários inescrupulosos conseguiram incutir na população a
sobretudo para pintar de esperanças o horizonte sombrio de
descrença quanto à possibilidade de solução dos nossos problemas pela via política.
nordestinos sem amanhã,_ E aí, sim, o NordeSte, concretizará
a visão do poeta:
Esse é o caldo de cultura que produz o desajustamento
Quando o grito de dor do nordestino
desses jovens. Impossibilitados de se integrarem pelos meios
Unir-se a voz geral do desencanto
tradicionais do estudo, do trabalho e da política, revoltam-se
Esse ecO de repente faz um canto
e agridem a sociedade em que vivem, bem como suas formas
E o canto de repente faz um hino.
de organização. Não é por acaso que esses jovens repudiam
E puro como um sonho de menino
a universidade: '"a universidade é um antro de comunistas,
Será cantado aqui e em qualquer canto
judeus, drogados, homossexuais e prostitutas"-, -diz-um deles,
Pois é símbolo estandarte será manto
expressando uma crença básica do grupo.
De um povo- que edifica o seu destino.
O problema, como se pode ver, é bastante complexo.
E quando este hino pleno de ideal
E não se pode descartar, de qualquer modo, a questão ideolôCanção do povo em marcha trj_unfal
gica que permeia o assunto. Vale destacar que a violência
For lançado ao sabor do seu destino
desses grupos de jovens, rotulados como neonazistas por si
Aí se saberá sem ter espanto
próprios ou pela sociedade, notadamente pela imprensa, coinQue um eco de repente faz o canto
cide com os truculentos conflitos promovidos por jovens ueoE o canto de repente faz um hino.
nazistas na Europa, particularmente n'a Alemanha, onde os
imigrantes têm sido o alvo predileto.
Durante o discurso do Si-. Beni Veras, o Sr. Valmir
Será a violência dos ditos neonazistas do -Brasil uma mera
Campelo deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
macaqueação,
resultado de _colonização cultural, ou haverá
pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
algo de mais sério em tudo isso? Os jovens sempre -se-rVirain
d~ _mass_a de manobra nas mãos de gente inescrupulosa, e
O SR. PRESlDE-NTE (Mauro Benevides) :_ CoÓéedo a própria "'Juventude Hitlerista" é uma triste lembrança desse
tipo de prática. Haveria, em nosso País, mentes doentias tena palavra ao-nobre_Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-,-- BA. Pronuncia tando ressuscitar o nazismo, capitalizando o des_contentamenro- dos jovens com a crise que_ vivemos?
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sras. e SrS. Senadores:
carecas, skinheads, white powers. Os nomes que usam para
A migração de criminosos nazistas para a América do
se autodesignarem são variados. São jovens, dizem admirar
Sul ao fim da Segunda Guerra Mundial é muito mais que
Adolf Hitler, hostilizam judeus, negros, nordestinos, homos- mero folclore. Eichmann foi preso na Argentina e Mengele
sexuais e comunistas, e costumam usar a violência como forma
morreu aqui mesmo no Brasil, apenas para citar casos mais
de expressão.
notórios. A existência formal de um partido de coloração
Em meio a tantos problemas económicos e sociais que
nazista no País, cOm candidatos disputando eleições, também
o Brasil enfrenta atualmente, temos mais esse, que recente- não é fantasia. É evidente que vivemos um regime democrático
mente mostrou, de maneira provocadora~ Uma face vil nos
pleno, onde se garante a liberdade de expressão e de_ organiatentados à Rádio Atual e ao Centro de Tradição Nordestina, zação, mas a lei e a ordem precisam ser respeitadas. Não
em São Paulo, e no quebra-quebra realizado durante um show
seria demais desejar que a Polícia Federal conduzisse uma
de músiCa, no Canecão, no Rio de Janeiro.
investigação séria e minuciosa sobre esse assunto, de modo
Por seu apego a suásticas e botas militares, pelas suas a conhecer melhor os fatos. A prudência recomenda que não
práticas e· valores e por sua admiração- a -Hitler, têm sido
se deve ser tolerante com os intolerantes.
chamados de neonazistas.- Vale indagar, contudo, se eles próFelizmente, os atos de violência do Rio e de São Paulo
prios têm mesmo consciência do que isSo significa.
O uso da violêncía como forma de solução de problemas tiveram respostas imediatas de toda a sociedade; nem todas
geralmente indica pouca elaboração mental, além de falta elas, lamentavelmente, foram as mais adequadas. As autoride oportunidade de convivência civilizada. Expressa, sem dú- dades policiais agiram prontamente, prendendo os arruaceiros
vida, insegurança, incapacídade __de integração social e, em e iniciando investigações sobi"e os atentados cometidos. Entidecorrência, ódio, que se manifesta pela tentativa de obter dades da sociedade civil e autoridades públicas se reuniram
e produziram manifestações de protesto. Parlamentares agireconhecimento e superação por meio do uso da força.
ram·, como o Deputado Alberto Goldman, que apresentou
Sejam lá o que forem esses jovens, Sr Presidente, Srs.
projeto
contra a produção e comercialização de emblemas
Senadores, parecem muito mais o produto de lares desestrunazistas, e como o Deputado Fábio Feldmann, que pediu
turados, da falta de escolas, onde suas energias poderiam
ser melhor aproveitadas, ou da falta de oportunidades dignas à Comissão de Defesa do Consumidor~ Meio Ambiente e
Minorias da Câmara dos Deputados audiências públicas de
de trabalho, do que o produto de uma ideologia nazista ou
autoridades em direitos humanos, com vistas a combater o
neonazista.
-Vivemos, hoje, uma crise económica, ·social e moral sem racismo e a violência contra minorias.
precedentes. No campo econômico, ternos-a recessão e o deAlém_ disso, a políciã g~úcha apreendeu recentemente
semprego a gerar miSéria e desesperança. Do ponto de vista livros editados pela Editora Revisão, considerados de conteúsocial, o País experimenta uma desagregação cada vez mais do nazista, por ordem do Juiz Luís Felipe Brasil Santos, com
preocupante, fruto da pobreza em que parcela considerável base na Lei n9 8.081190, que prevê pena de um a cinco anos
da popu~ação foi lan.çada e da desorgani~ação ·administrativa de prisão "por incitar discriminação ou preconceito de raça,
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cor, religião ou etnias atravé-s de pubfiCaçOes ou meios de
comunicação".
A nota dissonante de todo esse processo ficou por conta
da organização de um grupo de negros convertidos ao Islamismo, que se autoden_omina .. Nação Islã do BraSil" e propõe
"mostrar ao povo negro que o homem branco é o inimigo
supremo", além de revelar sua disposição de usar a força
para combater os carecas e congéneres. Essas são as con-seqüências nefastas da intolerância, que igualinente não podem
ser toleradas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, parece ainda ser momento
para abordar o que de mais odioso desponta em meio a esse
grave problema com que nos defrontamos: a intolerância,
a discriniinaçãó e o racísmo.iodas as atitúdes_dessa natureza
são insuportáveis no convívio-·social civifizado. Desejo destacar, entretanto, a hostilidade que os nordestinos vêm sofrendo
por parte desses grupos radicais.
O preconceito contra esses sofridos brasileiros, por pa:rte
dos habitantes do Sudeste do País, não é novidade e serve,
agora, como apoio silencioso de uma parcela da popUlação
aos radicais que se expõem c ousam praticar a violência contra
os que migraram para escapar da miséria e da morte.
Os nordestinos não foram para São Paulo e outras regiões
mais ricas do País exclusivamente por desejo próprio. Buscaram melhores dias e foram prontamente aceitos como mão-deobra barata, para construir a riqueza dessas regiões. Aceitaram
os piores empregos, po-rque isso era melhor do que morrer
de fome. Usaram a cachaça como complemento alimentar,
para agüentar jornadas extenuantes de trabalho sem a devida
alimentação, sacrificando a própria saúde para construir _a
opulência dos rincões ·mais abastados do País. beram suas
vidas aos que os exploraram, na ilusão de dias melhores.
Agora, em tempos de recessão, quando ga-nhar a vida
se torna mais difícil, são rechaçados-como intrusos que disputam o mercado de trabalho e usados como bodes expiatórios
por radicais desajustados. Não parece justo, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que nossos irmãos nordestinos sejam·tratadoS
dessa maneira, depois de terem demonstrado sua força e seu
valor na construção de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro
e Brasnia e de terem constituído e reestruturado suas famílias,
apesar de toda a adversidade. Essa gente tem o trabalho como
valor fundamental e já deu provas cabais disso.
É tempo de se acabar com soluções simplórias e imediatistas, como o separatismo ou idéias que tenham como fundamento o apartheid, prática sul-africana_ que o- iriundo inteiro
vem rejeitando de maneira enérgica. Os pi:"obfemas económicos e socia:is do Brasil certamente não serão resolvidos dessa
maneira. Lembrando o poeta popular Beta GUedes, "vamos
precisar de todo mundo"'.: Será, inclusive, com a aJuda dos
nordestinos que poderemos construir um Brasil próspero, mais
digno, onde a intolerância e a violência não tenha_m mais
lugar.
-· Tã.nto as difLculdades dos nordestinos e dos demais brasileiros, quanto as dos jovens que, por falta de m~lh?re? oportunidades e orientação, sucumbem ao uso da vwlencta ou ao
falso encanto de ideologias estranhas .à natureza nacional~
podem ter outra solução - o progresso económico e social
do Brasil.
Mais trabalho, melhores oportunidades, vidadigna e universalização do ensino são o·s "remédios para problemas dessa
natureza no que diz respeito à eliminação do caldo de cultura
nefasto ~nde borbulham intolerância, discriminação, separatismo e violêncià.
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Entretanto, enquanto o Brasil não aicãrlÇa esses patamares de civilização, é preciso dar um basta a ações violentas
de grupos radicais, sejam eles quais forem, tenham a ideologia
que tiverem. É importante lembrar que os primeiros arruaceiros nazistas foram tolerados pela República de W_eimar,
no infcio da década de 20. Deu no que deu.
Assim, dentro da lei, como convém a um país democrático, abusos de qualquer natureza precisam ser duramente
reprimidos. Não pode haver tergiversações por parte das autorida~es no que diz respeito à repressão de atos ilegais.
Respeitadas as sagradas liberdades de _ expressão- e de
organização, é preciso, repito, que a Polícia Federal investigue
a fundo o que existe de concréto em relação à divulgação
e práticas de idéia~ nazistas, especialmente no que tange a
influências externas, provenientes de outros países.
Os meios de comunicação precisam compreender suas
elevadas responsabilidades nesse processo. A instigação, ainda
que involuntária, atua como fermento de excelente qualidade
para o crescimento do número de atos dessa natureza. O
exibicionismo perverSo dós radicais precisa ser contido. Uma
certa dos~ de silêncio os priva exatamente daq_ui[o -que inais
desejam: a propaganda deles próprios e de suas idéias doen·-- --- ti~.

Vale lembrar que o atentado à Rádio Atual aconteceu
eXatamente depois que a emissora passou a divulgar mensagens em resposta às prOvOcações dos ditos neoilazistaS,'-~xibi
das dias antes no programa "Documento Especial", do Sistema Brasileiro de Televi~ão. Esse é um exemplo claro de como
os meios de comunicação podem incentivar, airida que invo·
lu_!ltariamente, mai? e mais v.iolência, que apenas a repres-são
rigOrosa e dentro da lei pode coibir.
Finalmente, é preciso atentar para o fato de que, em
questões delicadas e perigosas como esta; apenas-os-ptirtcípios
democrátiCos devem servir como bússola. A intolerância não
pode ser usada para combater a intolerância. A violência não
deve ser usada como resposta à violência. O proselitismo não
réPlica -conveni'e.nte ao proSeHtismõ.
agírmos dentro da
lei, não dando maiS importância ao tadicalismo do que ele
de fato merecer, reservando-lhe o silêncio com que deve ser
rec~bido, ele se exaurirá por si mesmo. O que os radicais
sempre desejam é exatamente golpear a democracia-;- cuja
pluralidade, por se considerarem donos da verdade,. não tole·
ram. Mas a democracia é maior, porque comporta a todos,
e, certamente, se for observada, maís uma vez triunfará.
·
- Era o que tinha a dizer, Sr. -Presidente.
·

e

se

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR- ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
foi com grande satisfação que re_cebi, através de meu Gabinete, um tele fax do senhor_Mavy d' ÃchéAssumpção Harmon,
presidente da Cruz Vermelha Brasileiia. "Em mensagem a
mim dirigida, datada de 2 deste mês, o Presidente da Cruz
Vermelha Brasileira lembrava que a entidade iria comemorar,
UQ__dia 5, 84 anos de serviços prestados para a comunidade.
Faço este_ breve registro em funÇão de que na ocasião
encontrava-me nos EUA, em Nova Iorque, em viagem oficial,
como membro da Delegação do Brasil na XL VII Sessão da
Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU),
na qualidade de observador parlamentar.
Hoje, gostaria de deixar registrado aqui, nesta tribuna,
o meu apreço, consideração e admiração pela Cruz Vermelha
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Brasileira, entidade que já prestou serviç-os em duas guerras,
inúmeras calamidades, e situações de emergência. Deixo este
registro não apenas em meu nome pessOal, mas tamb~m do
povo do meu Estado, Rondônia, e, creio_, de todos aqueles
que acreditam no trabalho voluntarioso e na ...s.olidariedade
humana, marcas da Cruz Vermelha Brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

?

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. ODA·
CIR SOARES EM SE:U DISCURSO.

A CRUZ VERMELHA BRASILEIRA COMPLETA 84
ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE
No próximo día- 5 de dczcmbro,a Cruz Vermelha Brasileira irá comemorar 84 anos de existência.
Desde a sua fundação, a Crtiz Vermelha Brasileira já
prestou serviços cm --duas guerras, inúmeraS calamidades e
situações de emergência. Sua atuação na área de enfermagem
é conhecida, além de ter implantado a primeira escola profissionalizante de en(ermagem no Brasil, teve notável desempenho durante a epidemia de gripe espanhola. Treinou emfermeiras para as nossas Forças armadas duante duas _gue!!as
mundiais e as municipais tem se empenhado, anualmente,
no aprimoramento de pessoal na área de saúde. _ _
Em 1979, a Cruz Vermelha Brasileira protegeu, com seu
simbolo e seus voluntários, o avião fretado pelo Ministério
das Relações Exteriores e enviado a Nicáragua a fim de _b~scar
65 mulheres e crianças brasileiras refugiadas em nossa Embaixada, em 1983, em colaboração com o Itamaraty a Cruz Vermelha Brasileira conseguiu a libertação deJrês brasileiros aprisionados pelo movimento de libertação AfriCailO "unitas_"- bu.sca-los na África e devolvendo-os ao seio de _suas famHias.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão Conjunta a rcaiizar-s~ amanhã, às 19h,
no Plenário da Câmara dos Deputados, destinada a apreciar
vetos presidenciais, entre eles o que interessa aos_ Correios
e Telégrafos, já apreCía-do pela Câmara dos Depútados c pendente de deliberação conclusiva c final; espera, ainda,- que
os Srs. Senadores poss-am manifestai-se sohre este veto e os
demais constantes da pauta estabelecida para ~ _Ordem do
Dia do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai Cncerrar os trabalhos,
designandO para a sessão ordinária de amanhã a seguinte.
ORDEJ\! DO DIA
I

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 11, DE 199I-COMPLEMENTAR
.
(Em regime de urgência, nos termoS -do arl. 336,
c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de lei da Câmara
n' 11, de 1991-Complementar (n' 69/89-Complementar, na
Casa de origem) de iniciativa do Ministério Público da União,
que dispõe sobre a organização,_ as atribuições c o estatuto
do Ministério Público áã. União, tendo pareceres:
-Sob n~ 412, de 1992, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, favorável, nos termos do Substitutivo
que oferece; e
-Proferido em Plenário, Relator: Senador Amir Cando,
contrário às Emendas de Plenário.

2
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'' 68, DE 1992
(Em regime de .urgência, nos termos do art. 336,
_c, dQ Regimento Interno.)
Discussão, ein turno único, do Projeto de Resolução n~
68, de 1992, de inicíàtiva da Comissão Diretorã., que altera
o Regulamento _A-dministrativo do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria -de Assistência -Médica e Social. (Dependendo de Pareceres.)
3

PROJETO DFLEI DA CÁMARA N'' 91, 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' 91, de 1992 (n' 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. (Dependendo de Parecer.)
4

. PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 67, DE 1992.
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçãq n~
67, çle 1992. _de iniciativa da Comjss~<? _Diretora, que altera
a redação de dispositivos da. Resolução n" 86, de 1991, modificada pela Resolução n' 5, de 1992, ambas do Senado FederaL
(Dependendo de pareceres.)
5
OFÍCIO Í'l' S/76, DE 1992
(Em regime de urgên~ia, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Ofício n' S/76, de 1992, pelo qual o Governo do Estado
do Mato Grosso do Sul solicita autorização para contratar
operação de crédito, no valor de quinhentos e um bilhões,
novecentos e quatro milhões, setecento;:; e noventa e oito mil
e_ dez cruzeiros, para os fins que especifica. (Dependendo
de parecer.)
6
PROJETO DE RESOLUÇAÓ-N,·69, DE 1992
Votação, em turno único, do--Projeto de ResolUção n"
69, de 1992 (apresentado corno conclusão do Parecer n~ 367,
de 1992, da Comissão de Assuntos Econômicos), que autoriza
a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir duzentos
e oitenta e sete bilhões, seiscentos e noventa e dois milhões,
oitocentos e cinqüenta e um mil, oitocentos e noventa e seis
Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo,
para o pagamento de precatórios judiciais.
7

REDAÇÃO FINAL PROJETO DE lEI DO SENADO Ne
318,
DE 1991-CQMPLEMENTAR
Discussão, em turnO únícO~.da Re-daçãq Final (oferecida
rela_ Camisão Diretora em seu Parecer nv 394, de 1992) de
autoria do Senador Maurício Corrêa, que determina os casos
em que forças estrangeiras possam transitar pelo território
nacional ou nele permanecer temporariamente.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 57, DE 1990
Discüssão~ e-m turtfo único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 57, de 1990 (n' 2.167/89, 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", tendo
Parecer, sob n' 379, de 1992, da Comissão
-De Assunfos Sociais, favoráVel, nos termos do substi~
tutivo que apresentação.

Terça-feira 8 · 10021

no artigo 243, § 2~. da Lei n~ 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n~ -01, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n' 014.976/92-2, resolve nomear PAULO
LOULY QUINAN, para -exercer o cargo, em ComissãO, de
Assessor Técnico, Código AS-3 do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, com lotação e_exercfcio·no- Gabinete do Senador Onofre Quinan.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1992. - Senador
-Mauro Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N' 464, DE 1992
O Presidente-do Senado Federal, no uso de suas atribuiPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 60, DE 1992 . ções regimentais e regulamentare~__ e de_ conformidades com
a delegação de competência que lhe foí outorgada pelo Ato
Discussão, em ttirno único, do Projeto de Decreto J;...eg~s
da Comissão Diretora n\> 2, de 1973, de acordO Com o disposto
lativo n' 60, de 1992 (n' 77/91, na Câmara dus Deputados),
noartigo243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990 no Ato da Comissão
que aprova o texto do Convénio para Preservação dos_ RecurDiretora n\> OI, de_l991, e tendo em vista o que consta do
sos. Naturais nas Áreas de Fronteira, celebrado_ entre o Go,.
processo n' 015.596/92-3, resolve nomear EUCLIDES PE·
verno da República Federativa do Brasil e o- Governo da
REIRA DE MENDONÇA para exercer o cargo, em comisBolívir;o, em Brasnia, em 15 de agosto de 1990, tendo:
são, de Assessor Técnico, Código AS-3, do Quadro de Pessoal
Parecer favorável, sob n' 377, de 1992, da Comissão
do Senado Federal, com lotação_e exercício no Gabinete do
-De Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Senador Odacir Soares.
- - O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encer-Senado Federal, 3 dê dezembro de 1992 . ....:._-Senador
Mauro benevides, Presidente.
rada a sessão.
(Levanta-se a Sessão às 17 horas e 15 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE N• 465, DE 1992
9

ATO DO PRESIDENTE N'461, DE 1992
O_Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares e de Confofm-íaade com
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dirétora-rl"2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da
ConiiSS:âo Diretora n9 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n" 014.873/92-3, resolve nomear AMAURY FERREIRA DE MATIOS para exercer o cargo·; em
comissão, de Assessor Técnico, Código AS-3, do Quadr_9 de
Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício_ no Gabinete do Líder do PTB, Senador Louremberg Nunes Rocha.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 4()2, DE 1992
O Presidente do- Se"nado Federal, no usn da sua competência regimental_ e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigO 243, n9 zç;, da Lei no_ 8.112~ de 1990, no Ato da
CditiiSsãõ Diretora h., 01, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n• 014.976/92-2, resolve exonerar PAULO
LOULY QUINAN, do cargo, em comissão, de Secretário
Parlamentar, Código SF-DAS-102.1, dó Quadro dó-Pessoal
do Senado Federal, do Gabinete do Senador Onofre Quinan.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 463, 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 outog-ada pelo Ato
da Comissão Díretora n-? 2, de 1973, de acordo com o disposto

O Preside"nte do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares e de conformidade com
a delegação de competência que lher foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretbra n~ 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, & 2', da Lei n' 8·.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n~- 01, de 1991, e tendo em vista o ·que
consta do processo n' 015.350/92-4, Resolve nomear RITA
BRASIL BENDER, para exercer_ó cargo, em comiSSão~ de
Assessor Técnico, Código AS-3, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete da Liderança do PDT.
··
- ··
Senado Federal, 3 de dezembro de 1992. -.Senador
Mauro Benevides Presidente.

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N• 7, DE 1992.
Primeiro-Secretário do Senado Federal, no uso de_ suas
atribuições, e de acordo com comunicação feita na 22~ Reunião
Ordinária da Comissão Diretora, realizada em 24 de novem~
bro de 1992, resolve:
Art. 1~ _Para efeito de cálculo da gratiffcação prevista
no Aro-do PrimefrO Secretário ri 9 10, de 1991, deve ser utilizado
o valor da diária do Padrão III da Classe Especial da Categoria
Funcional de Analista Legislativo do mês seguinte àquele em
que foi realizada a reunião.
Art. 29 O Diretor-Geral é competente para autoriZar
o pagamento da gratiffcação referida.
Parágrafo único. Sempre que a autOrizaçã-o for concedida
para o pagamento de valores atrasados (devidos por reuniões
realizadas em meses anteriores ao que está sendo pago regularmente no mês), ou se tratar de pagamento pela participação
de Diretores da Cã5a em ComisSão Especiais. o Díi"etor-Geral
deverá dar ciência ~o Primeiro Secretário da autorização concedida.
·
Art. 3,. Este Ato entra em vigor na ~ata de s-ua publicação.
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a concJusão-dos trabalhos da Cómissão de Jnquérifo-designada
pela Portaria n• 55, de 1992.

Art. 4~ Revogam-se as disposições cm contrário.
Senado Federal, 3 de dezembro de 1992. -Senador
.r;>irceu Carneiro, PiinieirO Secretário.
ATO DO PRIMEiRO-SECRETÁRIO N•

Dezembro de 1992

Senado Federal, 4 de dezembro de 1992. Dirceu Carneiro, Prime1ro..Secretário

Se_nador

8, DE 1992

Dispõe sobre a utilização das garagens cobertas do
subsolo do Bloco A do Anexo II do Senado Federal

0 Primeiro Secretário do Senadó Federal, nodcscmpenho de suas atribuições· regimentais-e regularileiüã.f, e terido

PORTARIA N• 67, DE 1992
O P-rimeiro-Secretàrio do SenadO-Federal, no usO aeSUãsatribuições re~mentài~, resolve, designar MARCELO --Ã.UGUSTO BERNARDES ·NORMANDO, maL 1.317, Especialista em Administração Legislativa/Análise; CARLOS ALBERTO RODRIGUES SANTOS, mat. 1.104, Especialista
· em Administração Legislativa/Análise; W ~~DEMAR ~,EINEHR KOHLRAUSCH, mai. 1266, Especialista em Admi-

em vista a delegação concedida pela Comissão Diretora ·ein
sua 17' Reunião Ordinária, realizada em 22 cte setembro de
1992, resolve:
Art. 1~ Fica reservada Uma vaga, nas garagen·s _cobe~tas
nistfaÇãO Legislativa!fécnicas; e ÇARLO~ NEY MADEIRA.
do subsolo do Bloco A do Anexo II, para e·stacionamento
mat. 1.153, Especialista em AdministraçãO Legislãtiva/Aná.~
do carro de representação de cada Senador.
lise_, _cornq~secretáriO-; servidores do Quadro de Pessoal do
§ 19 O Senador que não possua carY<Jde repre-sentação
CE"GRAF_, para, ·sob a pr~s~dê_!l9a~~_Erim~iro, ínte,g~!l~re.m
poderá utilizar sua vaga com seu próprio carro particular.
COMISSAO DE PROC"ESSO AD!'J:INISTRATIVO DISCI§ 29 As vagas referidas_ no caput são -intiansferíveiS.
_ PLINAR, incumbida de apurar os _fatos_ constantes do Pro§ 39 O estacionamentO Será feito Setii-n~eCesSidade de
cessõ í:i9 001565/92-3/CEGRAF.'
apresentação de cartão, na garagem oficial, preferencialrilli:n~
Este Ato entra em vigor, na data de sua publicação no
te, e também na garagem não O(icial, inclusive nas_vªga~ diSPO-- -Diário do Congresso Nacional, Seção II.
níveis em sua parte f:i'óritãl externa.
Senado Federal, 4 de dezembro· de 1992. --:":" S~nC;ldor
Art. 29 Ficam rriantldãS as seguintes vagas, IJã--garagem
DirCeu Carneiro Primeiro-Secretário.
coberta, não oficial, do subsolo do Bloco A do Anexo II_:
a) Presidência - 5 vagas;
PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
. " N• 31, DÊ 199i
b) Primeira-Vice-Presidência- 2 vaga's;
c) Segunda-Vice-Presidência - 2 vagaS;
d) Primeira..SeC~e:t?r)à :..._ 5-vagas; - - - - .O~Dfretor-Geiat"-dO-Senã.do Fedéi-al, no uso de suas
e) Segunda-Secretaria - 2 vagã.s;
atribuições regulamentares e considerando a sugestão apresent) Terceira-SeCretaria ___: 2 vagas-;
tada pela Subsecretaria de Administração Fini:mCefra a respeig) Quarta-Secretaria ---2- vagas-;
to_dos procedimentos orçamentários, financeiros e contábeis
h) Gabinete de Senador - 2 vagas;
relativos ao encerramento do exercício de 1992, resolve
i) Liderança - 1 vaga;
I - Fixar datas-limite para as seguintes rotinas:
j) Diretor-Geral- 2 vagas;
a) 15 de dezembro:
I) Diretor d3 Cãsa - 1 vaga;
_
-·-V~lida~e dos bloqueios orçamentários;
m) Chefe do Cerimonial da Presidência do -Senado b) 16 de l:lezembro:
1 vaga;
-emissãO' de notas orçamentárias;
n) Presidente do Comitê de Imprensa- 2 vagas.
-recebimento, pela SSAFIN, de solicitação de am.ilaç3.o
§ 19 O acesso àS vagas referidas no cãp"õt Se dará mede empenhos tornados insubsistentes;
diante a apresentação de cartão d_5: autori~ção assinado pelo
c) 18 de dezembro:
Diretor~Geral, mantido o sistema de vagas numeradas.
__..Recebimento, pela SSAFIN, de documentos já empe9
. § 2 A Díretoria-Geral emitirá, para o~ us~ários prenhados, prontos para pagamento;
VIstos no caput, novos cartões de autorização, que sUbstituirão
II - os prazos referidos no item I somente poderão ser
os atualmente em uso.
_
ultrapassados em casos excepcionais; -aeviâãmente justificaArt. 3~' QualqUer concessão, troca ou utilização- de vaga
dos;
de forma diferente da acima prevista, deverá ser_submetida
III -determinar~ com vistas ao cumpriniento dos prazos
ao Primeiro-Secretário, que ficará também responsável pelalegais e regimentais para a apresentação de balancetes e balansolução de qualquer caso omisso.
_
-~
"~
ços
de eD.cerranle"íitO de exercíciO~- que:
Art. 49 Este Ato entra em vigor na data de sua publi~ ~) os detentores de suprimentos de fundo encami-nhem
cação.
·
as Suas prestações
contas até o- dia 18
deZémbrO do
Art. 59 Revogam-se as_ disposisções em contrário.
ano em curso, impreterivelmente, e que nOvos ãdiaritanientos
Senado Federal, 4 de dezembro de W92. - Senador
somente sejam concedidos a partir do exercício vindouro;
Dirceu Carneiro Primeiro-Secretário_.__
b) os responsáveis por almoxarifados providenciem, até
o quinto dia útil do mês de janeiro -de 1992, a remessa dos
respectivos inventários, demonstrando a movimentação até
PORTARIA N• 66, DE 1992
o último dia do corrente exercício.
IV- esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao Primeirõ-SeC"rfitáriO aa_·sen.ado Federal, nO uso~ de suaS
~
atribuições regulamentares, e tendo em vista o que consta ção, revogadas as disposiçóes·em contrário.
Senado Federal, 7 de novembro de 1992- Manoel VUela
do processo n"' 016543/92, resolve, prorrogar, por sessenta
dias, nos termos do art. 152 da Lei n 9 8.112190, o prazo para de Magalhães, Diretor-Geral.
o
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SUMÁRIO

1- ATA DA 276' SESSÃO, EM 8 DE DEZEMBRO
DE 1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da Repóblka
- N'' 393 a 395, de 1992 (n• 801 a 803!92, na origem),.
de agradecimento de comunicações. -- -- - - --- N" 396 a 403, de 1992 (n• 804 a 811/92, na· origem),
restituindo autógrafOs de projetos de lei sancionados.
1.2.2 - A viBo do Ministro de Estudo Chefe da Casa
CivD da Presidência da República
- N' 224/92, encaminhando autógrafos da Lei n'
8.496, de 1992, republicada conforme solicitado na Mensa~
gem CN n' 82!92.
1.2.3- Olklo do Primeiro-Seeretário da Cimara dos
Deputados
~
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo da se·
guinte matéria:
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado n' 362, de 1991 (n' 2.432191, naquela Casa), que autoriza
o Poder Executivo a criar a sUperintendência da Área de
Uvre Comércio de Guajará-Mirim, e dá outras providências.
1.2.4- Comunleações da Presidêueia
-Recebimento do Oficio n' 53/92; do Tribunal Superior do Trabalho, comunicando que aquela Cort~_ aprovou,
em sessão extraordinária, por unanimidade, voto- de pro~
fundo pesar pelo desaparecimento dos Excelentíssimos Senhores Deputado Ulisses Guimarães e Senador Severo Go~
mes.
-Recebimento do Ofício n' S/81, de 1992, através
do qual a Prefeitura Municipal de Campo Bom .- RS,
solicita autorização para contratar operação de crédito par2
os fins que especifica.

1.2.5- Comunlcaçio da Presidência
Proposta ao Plenário, lida em sessão anterior, referente à indicação do Senador Alfre~o Campos para representar O Sepado Fedei-3.1 no XIII Co!lgresso Nacional dos
EMpresários do Transporte Rodoviário de Cargas e IX
Fenatran -Feira Nacional do_ Transporte, no período de
7 a 15 de dezembro do corrente ano, em Buenos Aires.
Aprovada.
· ·- ·· ·
·
1.2.6 :_ Apreciação de matéria
-Requerimento n~" 879, de 1992, lido em sessão anterioi".-AproVado.
1.2.7 - Comunleação
Do Senador Alfredo Campos, que se ausehtará dos
trabalhos da Casa para desempenhar missão no exterior.
1.2.8- Comunicação da Presidência
Considerando como licença autorizada o dia 13 de
novembro último, a ausência dos trabalhos da Casa dos
Senhores Lucídio Portella e João França
1.2.9- Leitora de Projeto
-Projeto de Lei do Senado n' 174, de 1992, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que altera o art. 1.611 do
Código Civil, estendendo o beneficio do § 2' ao filho necessitado portador de deficiência.
1.2.10- Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Recursos
destinados para as obras da Hidrelétrica de Xingó, constantes do exercício financeiro de 1992 e o montante previsto
para 1993.
·
·
SENADOR MAURO BENEVIDES -Falecimento
do ex-Deputado Franklin Gondin Chaves.
SR. PRESIDENTE - Fala associativa ao discurso·
do Senador Mauro Benevides.
- ,.
SENADOR NELSON.. CARNEIRO - Colocações
sobre os critérios adotados pelo Ministro das Relações Ex·
teriores, para a promoção de embaixadores.
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Dlréror laduslrlal
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGADirctor' Adju.to

SENADOR PEDRO TEXEIRA -Rebatendo críti~=
cas feitas à cidade de Brasília.
SENADOR JARBAS PASSARINHO- Apreensão
de S. Ex• com um possível fechamento do Banco da Ama·
zônia - Basa.
SENADOR LAVOISIER MAIA ...:_ Posse d.<i novo
Superintendente da Sudene, Dr. Cãssio Cunha Linh3. Situação delicada por qu"._passa aquele órgão. __ __ _
_
SENADOR PEDl{O TEIXEIRA- Participação dos
jovens no exerCíCiO da cidadania. Presenç~ nas galerias
do Senado dos alunos do Centro de Ensino_Ave Branca,
de Taguatinga.
--1.2.10- Comunicação do Presidência
Proposta ao Plenário do nome do Senador Nelson
Carneiro para represeriiar o -Sinado Federal, _como inte~
grante da Delegação Brasileira às solenidades de instalação
da sede definitiva do Parlamento Latino-Americano, a realizar-se em São Paulo nos dias 10, 11, 12 e 14 do corrente
ano. Aprovada.
1.2.11- Comunicação
Do Senador Francisco RoUemberg, que se ausentará
dos trabalhos da Casa, no período de 7 a 20 de dezembro
·
do corrente-ano.

Tiragem 1.200 exemplares

Ofícion' S/76, de 1992. peloqÜal o Governo do Estado
dq_ Mato Grosso do Sul solicita autorização para contratar
operação de crédito, no valor de quinhentos e um bilhões,
novecentos e quatro milhões, setecentos e noventa e oito
mil e dez cruzeiros, para os fins que especifiCa. AProvado,
após parecer de plenário favorável nos termos do Projeto
.__ de Resolução n' 92192.
- Red~ção Final do Projeto de Resolução n• 92192.
~provada. A promulgação.
Projeto de Resolução n' 69, de 1992, que autoriza
a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir duzentos
~ oitenta e sete_bilhões, seiscentos-e noventa e dois milhões,
oitocentos e cinqüenta e um mil,:- oitocentos e n·oven:ta e
seis letras Financeiras do Tesouro do_ Município de_ São
Paulo, para o pagamento de precatórios judiciais. -votãção
Adiada para reexame da Comissáo _de Assuntos Económicos, nos termos do Requerimento n' 883192.
Redação finai do Projeto de Lei do Senado n• 318,
de 1991~Complementar, de autoria do Senador Maurício
Corréa, que deterinina os casos em que força~ esti3ngei~as
possam transitar pelo teiritório naciOnal ou nele penna~
necer temporariamente. Aprovada. A Cãinafa dos Deputados.

Projeto de Lei da Cãmara n' 57, de 1990 (ni2.f61189;
1.3 -ORDEM DO DfA
-Projeto de Resolução n" 68? de 1992, de iniciativa 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
da ComissãO Diretora, qUe altera- o Regimento Adminisdo exercício da enfermagem _e dá outras providências.
trativo do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria
de Assistência Médica e Social. Aprovado com emendas. Aprovado o sUbstitutivo, ficando prejudiCado o _projeto.
À Comissão Diretora para redigir o vencido para o turno
A Comissão Diretora p3ra a redação final. __
sUplementar.
- Redação final do Projeto de Resolução ·n• 68192.
Projeto de Decreto Legislativo n• 60, de 1992 (n•77f91,
Aprovada. A promulgação. _
__
na
Câmara
dos Deputados), que aprova o texto do Convê~
-Projeto de Lei da Câmara n' _9l,de 1992 (n'
3.203/92, na Casa de Orjgem}, de iniciativa do Presidente frio para Preservação dos Recursos Naturais nas Áreas de
Fronteira, celebrado entre o Governo da República do
da ReJ)Ublica, que cria Cargos nos Quadros-ae Pessoal da.s
Brasil
e o Governo da Bolívia, em Brasília, em 15 de agosto
Instituições de Ensino Superior que menCiona e' dií OtitrãS
providências. Retirado da Pauta, nos termos do art,_175 de 1990. Aprovado. À Comissão Diretora para redação
finat .
·
'"e' do Regimento Interno.
Projeto
de Lei da Cãmara n' 11, de 1991-Comple.
Projeto de Resolução n" _67, de 19~2, de iniciativa
mentar (n" 69/89-Complementar, na Casa de oriiem) de
da Comissão Difetora, que altera a redação de dispositivos
da Resolução n' 86, de 1991, modificada peli Resolução iniciativa do Ministério Público da União, que dispõe sobre
n• 5, de 1992, ambas do Senado Federal. Retirado do pauta,· a organização, as atribuições e o estatuto do Ministéiio
Público da União. Votação adiada por falta de quorum.
nos termos do att. 175 "e" do Regimento Interno.
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- Discursos após a Ordem do Dia

SENADOREDUARDO SUPLICY- Realização do
"II Debate dos Efeitos do Programa de GJ>rantiasda Renda
Mínima", organizado pelo IPEA, sob a direção da Sr' Ana
Maria Pelicano. Co_nsideraçóes sobre os prováveis efeítos
do Acordo com credores internacionais.
SENADOR MARCO MAC1EL -75• aniversário do
Colégio Nóbrega do Recife-PE"
SENADOR ODACIR SOARES -Situação crftiéa
da cacauicultura brasileira e sugestões apresentadas pela

ceplac visando reverter as causas e conseqüências dessa
crise.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Críticas às
idéias de separatismo que surgem no Sul do País.
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-BID, fim de viabilizar a implantação do projeto "Cor_redores de Transportes do Estado". _
· 2.3 -ORDEM DO DIA
-- Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de
"Lei da Cãmara n' 100/91 (h' 211/91, na Casa de origem),
que acrescenta dispositivos ao art. 18 da Lei n9 8.080, de
19 de setembro de 1990, cometendo aos municípios compe--ténciáj:>ara·execução de serviços de planejamento familiar.
Aprovada. À Câmara dos Deputados.
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n'' 884 e 885/92, lidos no Expe- --diente da presente sessão. Aprovados.

2.3.2 - Comunicação da Presidência
-Convocação ·de sessão extraordinária a reali.ulr-se
1.3.2- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se ho- _ ,!I_oje, às 18 horas e__50 min-utos, Com Ordem do_ Dia que
designa.
je, às 18 horas e 30 minUtos, com Ofdem do Dia que
designa.
2.4- ENCERRAMENTO
3- ATADA 272• SESSÃO, EM 8 DE DEZEMBRO
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 271• SESSÃO, EM 8 DE Ol;:ZEMIJRO -- DE 1992
3.1-'- ABERTURA
DE 1992
3.2 - EXPEDIENTE
2.1-ABERTURA
3.2~1 - Requer~entos
2.2 -EXPEDIENTE
-N• 886/92," de urgência para o Ofício S/n• 77/92,
2-2-1 - Comunicações da Presidência
através do qual o Governo do Estado de GoiáS solicitá
-Recebimento do Ofício-_ n9 890/92, do Presidente
autorização para contratar operação de crédito no valor
do Instituto dos Advogados Brasileiros, comuniCando que
de vinte e quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e quatro
aquele órgão aprovou, por decisão unânime, pai"ecer profemil e oitocentos dólares, para os fins que especifica.
rido pelo Relator Elousio de Oliveira Perdigão, sobre a
-N• 887/92, de urgênciapara o Projeto de Lei da
indicação apresentada pelo Dr. Júlio Césãf do Prado Leite,
Câmara n' 108/92 (n' 3.315/92, ná Casa de origem), "que
referente a Projeto do GOVerno que -própõe. Enienda à
"dispõe sobre a estruturação do Ministério Público do DisConstituição, tentando alterar, substancialmente, o texto
trito Federal e Territórios, e-dá outras prOvidências":
constitucional.
3.3 -ORDEM DO DIA -Recebimento do OfíciO n~ 85/92, do Presidente Na- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo nço
cional da OAB, encaminhando Nota Oficial do Conselho
68192 (n' 130/91, na Câmara aos Deputados), que aprova
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil que repudia
o texto da Convenção n9 168, da Organização Internacional
a "Lei Torricelli", recentemente promulgada pelo G_uvemo
do Trabalho - OIT, relativa à promoção do emprego
dos Estados Unidos, que amplia O\ bloqueio ec<Ynômico
e à proteção contra o desemprego. Aprovada. À promulà República de Cuba, ao mesmo tempo que amea-ça, com
gação.
sanções e represálias económicas, países que eStabeleçam
ou mantenham relações comerciais normais -com aquela
3.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
nação.
-Requerimentos n 91 886 e 887/92, lidos no Expe2.2.2 - Requerimentos
diente da presente sessão. Aprovados.
- N' 884/92, de urgência para õ" Ofício S/n' 50/92,
3-3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sesque propõe ao Senado Federal, seja autorizado o Governo
são
do Estado de Santa Catarina a contratar operação de crédi3.4- ENCERRAMENTO
to externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução
4- ATO DO PRESIDENTE
e Desenvolvimento- Bird, no valor de US$50,000,000.00
N' 503/91 (Apostila)
(cinqüenta -milhões de dólares), destinado a financiar o
Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais
5- PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
- PN-MERIBIRD/SC e com o Banco Interamericano de
Ne 68, de 1992
Desenvolvimento- BID, no valor de US$102,500,000.00
6PORTARIA DO OIRETOR-GERAL
(cento e dois milhões e quinhentos mil dólares), destinado
Ne 32, de 1992
a financiar o Projeto de Transportes, para construção de
7- ATA DE COMiSSÃO
novas rodovias e restauração das já existentes. __
- N' 885/92, de urgência para o Ofício Slti' 53/92,
8- MESA DIRETORA
do Sr. Governador do Estado do Paraná -PR, solicitando
9- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
autorização do Senado Federal, para contratar operação
10 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAde crédito externo, no montante global de US$173,5 milhões, junto ao Banco I nteramericano de Desenvolvimento .NENTES

10026

Quarta-feira 9

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1992

Ata da 27(11 Sessão, em 8 de dezembro de 1992
2a Sessão Legislativa Orcfulária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Rachid Sadanha Dei-zi e Magno Bacelar
- N' 398, de !99f(n' 806/92, na origem),de 4 do corrente, referente ao Projeto de Lein947, de 1992..C~, que autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal d3. União,
Affonso Camargo - Álvaro Pacheco - Amir Laildo em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no
- Beni Veras - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues - Eduar- - valor de Cr$579.000AOOO,OO, para os fins que especifiCa, sanciodo Suplicy - Elcio Álvares - Gerson Camata - Guilherme
nado e transformado na Lei n" 8.516, de 4 de dezembro de
Palmeira - Henrique Almeida - Humberto I,ucena - Jarbas 1992;
Passarinho - J alio Calmon - J alio França - J oao Rocha -N• 399, de 1992 (no 807/92, na origem), de 4 do correnJonas Pinheiro - Jos~ Paulo Biso! - Júlio campos - Júnia te, referente ao Projeto de Lei n9 45, de 1992-CN, que autoriza
Marise- Jutaby Magalhães- Lavoisier Maia -l.eV)' Dias- O Poder Executivo a abrir ao Orçamen~ Fisçal da U_nião,
Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio Por- em favor do Ministério Público da União, crédito especial
tella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Ma- at~ o limite de Cr$396.872.000,00, para os fins que especifica,
ciel - Mário CoVas - Mauro Benevides - Meira Filho - Moi- sancionado e transformado na Lei n"' 8.517, de 4 de dezembro
oos Abrl!o - Nelson carneiro - Odacir Soares - Pedro Simon de '1992;
- Pedro Teixeira - Racbid Saldanha Derzi - Ronan Tito - N' 400, de 1992 (n' 808/92, na origem), de 4 do correnRuy Bacelar - Valmir Cempelo - Wilson Martins_
te. referente ao Projeto de Lei n" 50, de 1992~CN, que autoriza
o Poder Executivo a abrir aos OrÇamentos da União,crédito
OSR. PRESIDENTE (Magnrrllacelar) -A lista de presuplementar no valor de Cr$2.633,849.000,00, para os fins
sença acusa o comparecimento de 42 Srs:- Senadores. Havendo
que especifica, sancionaç:lo e transformado na Lei n" 8.518,
número regimental, declaro aberta a sessão.
4e 4 de dezembro de 1992;
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
~N' 401, de 1992 (n' 809/92, na origem), de 4 do correnO Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.
te, referente ao Projeto de Lei n9 56, de 1992-CN, que_ autori~ã:-
É lido o seguinte
o Poder Executivo a abrir aos Orçãmentos da União, _crédito
ospeciai no valor de Cr$4.300,000.000,00, !'ilra os fins que
:specifica. sancionado e transformado na Lei n" 8.519, de
EXPEDIENTE
4 de dezembro de 1992;
-No 402, de 1992 (n' 810/92, na origem), de 4 do oorrenMENSAGENS
te, referente ao Projeto de Lei n~ 57, de 1992-CN ;que autoriza
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
o P_o_der Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União.
em __favor do Ministério da Educação,_ crédito e-speci3.I atÇ- _o
De Agradecimento de Comunmicações:
limite de Cr$130.000.000,00, para os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n~ 8.520, de 4 de dezembro
n' 393, de 1992 (ÍÍ' 80f/92, na origem), de 4 do corrente,
de 1992;
referente à aprovação das matérias constantes daS Mensagens
-N' 403, de 1992 (n' 811/92,na origem), de 4do correnSM n~ 215 a 221, de 1992;.
·
9
N• 394, de 1992 (n' 802/92, na origem)', de 4 do corrente, -te.-refereilte ao Projeto de Lei n 59, de 1992-CN. que autoriza
Poder
Executivo
a
abrir
aos
Orçamentos da União, em
o
referente à aprovação das matérias constantes das Mensagens
favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor
SM n" 222 a 224, de 1992; e
.
âe Cr$3.679.95LOOO,OO, para os fins que especifica, sancioN' 395, de 1992 (n' 803192, na origem), de 4 do corrente,
iiã.dO- e transformado na Lei n9 8.521, de 4 de dezembro de
referente à aprovação da matéria COnstante da Mensagem
1992.
SM n' 225, de 1992.
·
Restituindo autógrafos de projetas de lei sancionacfos:
AVISO
- N' 396, de 1992 (n' 804/92, na origem), de 4 do correnDO MINISTRO DE ESTADO
te, referente ao Projeto de Lei n" 37, de 1992~CN, que autoriza
CHEFE DA CASA CIVIL DA
o Poder Executivo a abrir ao Orçàmento FiScal da União,
em favor do Ministério da Educação, -crédito_ suplementar
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
no valor de Cr$20.000.000,00, para os fins· que especifica,
sancionado e transformado na Lei n9 8.514, de 4 de dezembro
- Aviso n9 224/92, de 4 do corrente, encaminhando aut?gra~
..
de 1992;
- N' 397, de 1992 (n' 805/92, na origem), de 4 do corren: los da Lei n' 8.496, de 26 de novembro de 1992, republicada
Coilforine solicitado na Me;n~~gem CN. n~ 82/92.
te, referente ao Projeto de Lei n938~ de 1992-CN, que autoriza
o Poder Executivo a abrir ·ao Orçamento Fisca~ da União,
OFíCIO
em favor dó Ministério da Educação, crédito suplementar
no valor de Cr$612.336.000~oa~ pará os fíns que especifica,
Do Sr. r-Secretário da C{lmãrq_ dos Deputados, encamisancionado e transformado na Lei n9 8.515, de 4 d~_ dezembro
-nhando _à reVisão do Senado autógrafo da seguinte matéria: <!~ 1992;
ÀS 14 HORAS E 3o MJNllTOS,
SENTES OS SRS. SENADORES:

ÁCHAM.sE PRE-

o
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SUBSTITUTIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS AO PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERAL
n• 2.432-B, de 1991 (n' 362, de 1991, no Senado Federal),

que "autor~iza o Poder Executivo a criar a Superinten·
dência da Area de Livre Comércio de Guajará~Mirim,
e dá outras providências".
Substitua-se o Projeto pelo seguinte:
Autoriza o Poder Executivo a criar a Superintendência das Áreas de Livre Comércio de Rondônia e
Acre e dá outras providências.

O Coiigresso_ Nacional decreta:
Art. ls> Fica o Poder Executivo autorizado a criar a -Superintendência das Áreas de Livre ComérCio -de Rondônia
e Acre, entidade autárquica, com personalidade jurídica
património próprio, àutOnolhia ad-ffiinistratiVa- e financeiracom sede e foro em Guajará-Mirim, nO Estadõ de Rondôniã!
para administrar a instalação, ·operação e oS serviços: - '
I - no Estado de Rondônia, da Área de Livre Comércio
de Guajará-Mirim- ALCGM, criada~ pela Lei n°~8.210-~de
19 de julho de 1991;
'~
II -no Estado do_ Acre, das Áreas de Livre Comércio
criadas pelo art. 16 desta lei.
Art. 29 A Superintendência vincula-se à Secretariil do
Desenvolvimento Regional, da Presidência da República, e
tem como atribuições:
I -promover e -coordenar_ a implantaçáÕ das -Are as de
Livre ComérciO a cjile se ·refere _o artigo ariferior;
~
I I - promover a elab_oração·e a execução dos programas
e projetas de interesse para o desenvolvimento das Áreas
de Livre Comércio reieridas no artigo ante"rior, assim como
prestar assistência técniéa a -entidadeS- públiCãSOu privadas
na elaboração ou execução daquelas atividades;
III~ promover e divulgar pesquisas, estudos_ e análises,
visando ao reconhecimento sistemátiCo das potencialidades
das Áreas de Livre Comérció·reterid3s-·no artfg03i:!t~rior;
IV -praticar todos os demais atos necessãtios às- suas
funçõ~ ?e órgão de P.lanejamento, promoção, co_ordenação
e admtmstração das Ãreas de Livre Comércio referidas noartigo anterior, podendo, para tanto, celebrar convênios com
órgãos ou entidades públicas, inclusive sociedades de economia mista, bem como firmar contratos com -pessoaS Õu entida__ _
--des privadas.
_
_
Art. 3~ A Superintendência, dirigida por um Superintendente, é constituída por um Conselho Técõico, por -superintendências Adjuntas de Operação e por Unidades Administrativas.
§ 19 O Superhltendente será nomeado pe-lo Presidente
da República, por indicação do Secretáiío de Desenvolvimento Regional, e demissível ad nutum.
§ 29 O Superintenâeõte -será auxiliado por um Secretário Executivo, nóineado pelo Presidente da República, por
indicação do primeiro, e demissível ad nutum.
Art. 49 Compete ao superintendente:
I - praticar todos os atas necessários ao bom desempenho das atribuições cometidas à Superinteridência;
I I - elaborar o Regulamento da entidade, a ser aprovado
pelo Presidente da República, bem como o seu Regimento
Interno;
III -submeter à apreciação do Conselho Técnicó os p1anos e projetas elaborados para a implantação e o desenvolvimento das Áreas de Livre Comércio referidas-- nC) 3rt~ "I<~
desta lei;

e
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IV- representar a autarquia ativa e passivamente em
jufzo e fora dele.
- -,
Art. 59 Compete ao Conselho Técnico:
I -sugerir e apreciar as normas básicas para a elaboração
dos_ planos de implantação e desenvolvimento das Áreas de
Livre Comércio referidas no art. 19 desta lei;
II - provar o Regulamento a ser submetido ao Presidente
--dã República;
III -aprovar os Regimentos Internos das Áreas de Livre
Comércio referidas no art. }9 desta lei;
IV -aprovar as necessidades de pessoal e níveis salariais
doS funcionários da Superintendência;
V- aprovar os critériOs da contratação de servfçostécnicos ou de natureza especializada, com terceiros;
VI - aprovar os planos e relatórios periódicos apresentados pelo Superintendente, bem como o balanço anual da
--- autarquia;
VII- aprovar as propostas do Superintendente de compra e alienação de bens imóveis e de -bens móveis de capital;
VIII- aprovar o orçamento anual da Superintendência
e os programas de aplicação das dotações_ globais e de quaisquer outros recursos-· que lhe forem atribuídos;
IX- aprovar convênio-s, conttátos e acotdos firmados
pela Superintendência.
- Art. 6ço O Conselho Técnico é_ composto pelos seguintes
membros:
.
~-Superintendente, que o presidirá;·
l l - Secretário Executivo;
- l l i - representante: do Governo do EstadO de Rondônia;
IV- represeritante do Governo do Est3.do do Acre;
V - representante da Superintendência da Zona Franca
de Manaus- SUFRAMA;
~-representante da Federação das AssociaçõeS Co-:
merc1atS do Estado de Rondônia;
VII- representante da Federação do COniérclo do Estado de Rondónia;
VIII- representante da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia;
----IX- re-presentante da Federação da Agriculura do Estado de Rondónia;
X- representante da Federação das Associações ComerciaiS do Estado do Acre:
-- XI- representante da Federação do Comércio do Estado do Acre;
XII- representante da Federação das Indústrias do Estado do Acre;
XIII- representante da Federação da Agricultura do
Estado do Acre;
· XIV....,.... representante da Pr~feitu~a Munfcipal d-e GtÚ~jará-Mirim- RO;
XV- representante diPfif6ituia MUnicipal Oe Brasiléia
_;;.AC;
--XVI- representante da PrefeitUra MUnicipal de Epitaciolândia - AC;
XVII - representante da Prefeitura Municipal de Assis
Brasil-AC;
XVIII - representante da Prefeitura MUnicipal de Cruzeiro do Sul - AC;
XIX -representante da Prefeitura Municifiãl de Mâncio
Lima-AC;
.
~
XX -dois representantes do Governo Federal.
Parágrafo único. --Os membros do Conselho Técnico
nomeados pelo Presidente da República, deverão ter reQ_u:.
y
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tação ilibada, larga experiência e notório-_cofihecimento -no

campo de suas especialidades.
Art. 7"

As Superintendências Adjuntas .Qe_ Operação,

Dezembro de 1992

Parágrafo único. Consicier~fu-se integrantes das Áreas
de Livre Comércio de que trata- o caput deste artigo todas
as superfícies territoriais dos respectivos Municípios, observadas as.disposições dos tratados e convenções internacionais.
Art. 18. Aplicam-se àS Áreas de Livre Comércio referidas no art. 1~, inciso li, desta lei, no que couber~ as disposições dos arts. 3• a 13 da Lei n• 8.210, de 19 de julho de
1991, com a alteração do art. 15 desta lei.
_
Art. 19. As importações de ~~rcadorias d~stinadas_ às
Áreas de Livre comercio de que trata esta lei e_stãrão sujeitas
a guia importação ou documento eQuivalente, previamente
ao desembaraço aduaneiro.
__ - Parágrafo~nico. As i.nlporru.-ções de que trata o caput
deste artigo deverão contar com a prévia anuência da Superintendência referida no art. 19 desta lei.
Art.- 20. O Poder Executivo poderá, mediante decreto,
trJinsferir para Porto Velho, capital do Estado de Rondónia,
a sede e o foro da Superintendência a que se refere o art.
1~ desta lei, em decorrência de .alteração das condições de
implantação e operação das Áreas de Livre Comércio e do.

uma para cada Área de Livre Comércio~referlda no art. 1"'
desta lei, e as Unidades Administrativas terãO SU."às atribuições
definidas nos respectivos Regimentos InternÇl~- •.
Art. 89 O Superintendente e o Secretá;r~o Executivo
perceberão, respectivamente, vinte por cento e. dez por cento
a mais do maior salário pago pela entidade aos Seus servidqre!).
Art. 9"' Conslltuem iecursos cta: Superintendência:
I - as dotações orçamentárias ou Cféditqs adicionais que
lhe sejam atribuídos;
II -o produto de juros de depósitos hancários, multas,
emolumentos e taxas devidos à SuperintendênCiã.; - III -os auxílios, subvenções, contribuições e doações
de entidades públicas ou privadas, nacionaís ou estrangeiras;
IV- as rendas provenientes de serviços prestados;
V - a sua renda patrimonial.
.
_
Art. 10. A Superintendência poderá-~b:rar preços público-s por utilização de suas instalações e pelos serviços prestados, inclusive os de al!torizªção, cçmtro_le de- importações e
crescimento dos respectivos serviços.
internamentos de mercadorias nas Áreas de Livre Comércio,
Art. 21. O Poder Executivo regulamentará esta lei no
a que se refere o art. 1~ desta lei, ou destas para outras regiões
prazo de sessenta dias de Sua vigência.
do País, devendo tais preços ser fixados pelo Superintendente,
Art. 22. Esta lei entra em vigor na_ data de su;;t publidepois de aprovados pelo Conselho Técnico:
- cação.
Art. 11. A receita da Superintendência, deduzidas toArt. 23. Revogam-se as disposições effi-Contrári.o.
das as despesas de pessoal, obras e serviços, materiais e investi(A Comissão de Constituição, Justiçãi Cidadania).
mentos, será aplicada em educação, saúde e saneamento básico, em proveito das comunidades mais carentes das ÁrCas
O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) ~ O expediente
fronteiriças dõS Estados de Rondônia e Acre, consoante-projelido v_ai à publícação.
tes específicos, aproVados pelo Conselho Técnico_.
APr~sidência re~eb€m Õ Ofício n? 53/92, de 23 de novemArt. 12._ - A Superintendência terá completo serviço dç
bro últiino, do Tribunal Superior do Trabalho, comunicando
contabilidade patrimonial, financeira e orçamentária.
que aquela Corte aprovou, em sessão extraordinária, por unaArt. 13. No controle dos atos de gestão da Superintennimidade_, voto .de profundo pesar pelo desaparecimento dos
dência será adotado, além da auditoria interna, o i'egime de
ExcelenHssimos Senhores De-putado Ulysses Guimarães e Seauditoria externa independerite, a ser contratada com firinas
nador Severo Gomes.
brasileiras de reconhecida idoneidade moral e técnica.
Art. 14. Até o dia 30 de junho de cada ano a SuperinO SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência
tendência remeterá os balanços do exercício anterior ao Secrerecebeu o Ofício n9 S/81, de 1992, através do qual a Prefeitura
tário do Desenvolvimento Regional.
Mupicipal de Campo Bom (RS) solicita; nos termos "da ResoluArt. 15. O art. 4•, § 2•, alínea c, da Lei n• 8.210, de
ção n? 36, de ·1992, do Senado, autorização pata contratar
19 de julho de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
operação de crédito para os fins que especifica.
"Art. 4~ •••••'•••••••••••••••••..._.;-,,~u·~~-~"-••-".........--•--'•...<k..~ - , _ A_matéria será despaChada à Comissão de Assuntos Económicos.
c) durante o prazo estabelecido no art. 4~, inciso
O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Em sessão anVIII, da Lei n• 7.232, de 29 de outubro âe 1984, aos
terior foi lida a proposta desta Presidência indicando o Senador
bens finais de informática."
- --Alfredo Campos para representar o Senado no XIII Congresso
Nacional dos Empresários do Transporte Rodoviário de Car~
Art:o 16. Ficam criadas, no Estado do Acre~. as Áreas
gas
e IX FENATRAN- Feira Nacional do Transporte, no
de Livre Comércio dos Municípios de Brasiléia, Epitaciolânperíodo de 7 a 15 de dezembro corrente, em Buenos Aires,
dia, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, de imporque deixou de ser votada, naquela oportunidade, por falta
tação e_exportação, sob regime fiscal especial, com a finalidade
de quorum.
de proínover o desenvolvimento das regiões fronteiriças daPassa-se agora à votação d.a proposta.
_ .
quele Estado com o objetivo de incrementar as relações bilateOs Srs. Senadores- que a aprovãin queiram- permanecer
rais com os países vizinhos, segundo a política de integração
sentados. (Pausa.)
latino-americana.
AprOvada.
Art. 17. O Poder Executivo fará demarcar as áreas conFica o Senador Alfredo Campos autorizado a aceitar a
tínuas com a superfície de 20 km 2 cada uma, envolvendo,
referida missão.
inclusive os perímetros urbanos dos Municípios refeiidos no
artigo anterior, onde serão instaladas as respectivas Áreas
O SR- PRESIDENTE (MagnoBacelar) -Em sessão ande Livre Comércio, abrangendo locais próprios pata antrepos- . terior, foi lido o Requerimento n9 879, de 1992, do Senador
tamento de mercadorias a serem naciohalizadas ou reexpor~
Francisco Rollemberg solicitando autorização do Senado para
tadas.
'
.
se ausentar dos trabalhos da Casa, em desempenho de missão.

ae
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no período de 7 a 20 do corrente, para integrar a Delegação
do Brasil à XLVII Sessão da Assembléia Geral das Nações

. Unidas~ que recebeu parecer favorável da Comissão de Rela~
ções Exteriores e Defesa Nacional.
O requerimento deixou de ser vontade, 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 licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa,
comunicação que será lída pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte
EM 3 DE DEZEMBRO DET992
Senhor Presidente,
Tenho a honra ·cte comunicar a Vossa Exceilência que,
.nos termos dos arts. 55, III, da Constituição e 39, à, do Regimento Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, a fim
de, no desempenho de missão com que me di~t_iniuiti-o Senado, participar do XIII Congresso Nacional dos Empresários
do Transporte RodoviáriO-de Cargas e IX Fenatram - Feira
Nacional do Transporte, no período de 7 a 15 de dezembro
de 1992 em Buenos Aires.
Atenciosas saudações~- Senador Afredo campos.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A comunicação
lida vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)-: A Presidência
lembra os Srs. Senadores a convocação antcvioU cte uma sessão
especial, que será realizada amanhã, às 10 horas, destinada
a homenagear a memóiia do ex-S_enador Severo Gomes, nos
termos_ do Requerimento n~ 798, de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência,
não havendo objeção do Plenário, considera como licença
autorizada o dia 13 de novembro último, quando os Senadores
Lucídio Portella e João França, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno, ausentarem-se dos trabalhos desta Casa
para, atendendo a convite do Ministério da Marinha, visitarem
as instalações da Flotilha do Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa,
projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
É lido o seguinte
__
_ PROJETO DE LEI DO SENADO N•174, DE 1'192
Altera o art. 1.611 do Código CivU, estendendo
o benefício do § 2~ ao ntho necessitado portador de
deficiência.
(Do Senador Nelson Carneiro)
O Congresso Nacion-al decreta:
Art. 1• Acresça-se ao art. 1.611 do Código Civil o seguinte§ 3•:
"§ 3• Na falta dos pais, estende-se ao filho solteiro portador de deficiência, enquanto perdurar o estado
de necessidade, o benefício constante do parágrafo anterior."
Art. 2"' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.

Quarta-feira 9 10029

Justificação
Reza o art. 23 da Constituição de 1988 que é competência
da União, Estados e Municípios a cuidar da saúde e assistência
- púb~ica, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência".- ·
Não obstante o preceito-insculpido na Lei MaiOr, é i~dis
cutível que poúcas-rnedidas de caráter prático foram adotadas
em benefício dessa desafortunada parcela da população brasileira.
_ _ ·-__ _ ,
____ .
__
Assim, a pieSente Proposição tem por escopo, sobretudo,
reacender a luta em prol das pessoas portadoras de deficiência,
sf.TVindo de embrião ao aparecirrientó de novos projetas voltados à causa tão nobre.
No que concerne ao mérito do Projeto, sua fonte é encontrável no art. 1.611 do .Código Civil, que estabelece: "Ao
·cônjuge sobrevivente, casado sob o regime de comunhão univ~rsal. enquanto viver e pennan_~cerviúvo, será assegurado,
$em prejuízo da participação que -lhe caiba na herança, o
direito real, de habitação relativamente ao imóvel destinado
à residência da família, d~sde que seja o único bem daquela
natUreza a inventariar".
Com a adoção de tal preceito, buscou o legislador e~itar
o constrangimento, a que ficaria exposto· um dos cônjuges,
de se ver despojado do seu teto, como consectário da partilha
do bem.
Em 1986 apresentei projeto idêntico~ núitiero 228, que
não chegou ser ser votado.
_Por-se nos afigurar inconcebível deixar ao alvedrio dos
demais herdeiros O- destino do filho portador de deficiência
e_necessitado, buscamos estende~ a ele_ a garantia à ha(?ita_ção,
ínsita no § 2"' do __art. 1.611 do Código CiVil, observadas as
condições exigidas no projeto, como compensação à perda
do seu patrimônio maior: seus pais.
Pelas razões expostas, esperamos contar com a costumeira colaboração dos nossos pares, no sentido de aperfeiçoar
a idéia aqui lançada.
__ _
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1992. - Senador
Nelson Carneiro.
LEGISLAÇÃO CITADA
CÓDIGO CIVIL .
•-•

r~ r~. • • • • • .-. • • • • • • .-. •

O • ;;; .,._. • •"-"' • -" . . • • ;- • • • • •

.·.~-~ • -.· •

• • • • • • • .-': • ; , ;._ ', • • • • • • • •.; • • •

Art. 1.611. A falta de descendentes ou ascendentes será deferida a sucessão ao cônjuge sobrevivente, se, ao tempo
da morte do o_utro, não estava dissolvida a sociedade conjugal.
§ 1? O cônjuge viúvo, se o regime de bens do casamento
não era o da comunhão universal, terá direito, enquanto durar
a viúvez, ao usufruto da quarta parte dos bens do cônjuge
falecido, se houver filhos, deste o do casal, e à metade, se
não houver filhos embora sobrevivam ascendentes do decujus.
§ 2"' Ao cônjuge Sobrevivente, casado sob regime de
comunhão universal, enquanto viver e permanecer viúvo, setá
assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na
herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel
destinado à residência da família, desde que seja o único
bem daquela ~atureza a inventarar.
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadaniadecisão terminativa)

---

* Anigo com rcdação determinada pela Lei n" 6.515. de 26 de dezembro de 1977.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -o o-projeto lido
será encaminhado à comissão cÕmpetentc.
Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Louiival Baptista.

.
.
Execução até agosto/1992
Cr$1.248.181.351.000,00 (um trilhão, duzentos e quarenta e
oiio bilhões, setecentos e oitenta e um milhões, tre~ntos
e cinqüenta e um mil cruzeiios)
- -

PROPOSTA PARA 1993
O sR; LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia
o seguinte discurset.) -Sr. Presidente, SrS.- Seilaâores, e~
lnv~stim~nto
Cãmbío Abr/92 Cr$2.007 ,00
aditamento a uma ·cúmunicação que fiz OáJ:tlenáriõ desti Casa
Cr$1.470.726.180,000,00 (um trilhão, quatrocentos e setenta
sobre o andamento das obras_da Hidrelétrica de Xingó e das
bilhões, setecentos e vinte e seis milhões, cento e oitenta
perspectivas e prioridades para a conclusão deste magno emmil cruzeiros)
preendimento, tão iridiSpellsável ao processo_ de desenvolviUS$732. 798.295,96
mento do Nordeste e do Brasil, e também a respeito da audiênFiscal
cia que o Senador Albano Frailco e_ eu tivemOs com o Ministro
Cr$76.387.200.000,00 (setenta e séis bilhões, trêzentos e oitendas Minas e Energia, Paulino Cícero, C Cbrii" Ô -PfesidenÚ:
ta e sete milhões e duzentos mil cruzeiros)
Itamar Franco, infoiffió os válofes ConstantÇs do exCrcício
US$38.060.388,64
financeiro de 1992 e o montãrite previsto para 199l,_c0nforme
Total
dados que consegui levantar, posteriorme:nte, jUnto ao refeCr$1.547.1!3.380.000,00 (um trilhão, quinhentos e quarenta·
·
--·
rido Ministério.
e sete bilhão, cento e treze milhões, trezentos e oitenta mil
Foi no dia 30 de nõverilbl-o que falei sObre eSse ass_1,1nto
cruzeiros)
e, hoje, de posse dessas infoi:'inações, corríúilko ·esta-casa
US$770.858.684,60"
, em complementação ao meu pronunciamento, _o montante
Durante
o
discurso
do
Sr.
Lourival
Baptista, o Sr.
dos recursos, conforme detalhamento constante de folha aneMagno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que
xa, que especifica os valores do Orçamento
Investimentos
é oCupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
e do Orçaniento Fiscal, parte do Ministério das Minas e Energia.
.
.
.
-O Sr, MQuro Benevides, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. MOgno Bacelar.
Pode-se verificar que, somente em 1992, fOram destióâ:dos
US$1.693.695.322,40, -tendo ·sido aplicados, até agosto de
O Sr. M~uro Benevides- Sr. Presidente, peço a palavra
1992, uma cifra superior a cr-sr ,2 trilhãO_Para 1993, a previsão de gastos com Xíngó _!erá de mais - pãra Uma breve comunicação.
de Cr$1 ,5 trilhão, assegUrando a coritinuldade das _obras, mesO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
mo com esta sensível redução· de valores em relação ao ano
palavra ao nobre Senador Mauro Benevides.
anterior devido, _em parte;a:o questionamento dos índices
. _ O SR. MAURO BENÉVIDES(PMDB -CE. Para-uma
gerais de custos dãs obras em andamento.
_ _ __
breve comunicação. Sein reViSão- do orador.) - Sr.- PresiO importante, Sr. Pre~@ente e Srs~ Senadores, é que
dente, Srs. Senadores, na última ~xta-feira, em FOrtaleza,
em Xingó se trabalha com a c~rteza de colocar s-y_~ primeiras
faleceu o ex-Deputado e ex-Gove. ,ador Franklin Goridim
turbinas em funcion--arri.6nto já em 1994, inaugurando uma
Chaves, figura exponencial da vida 1ública dQ Ceará, que
nova fase de desenvolvimento e progresso para o Nordeste,
prestóu, como parlamentar e como ~tular do Governo do
crian-do mais emprego~ ger3:ndo riquezas e ptCunoVendo me_~
Estado, assinalados serviços ao povo c_e ~ense,.de forma partilhores condições de vida e_ bef!l estar a sua população.
cular à região jaguaribana a que perten. :a, e por cujo eleito-.
Finalizando, Sr. Presidénte,:-peço a transcrição com-o
rado foi inúmeras vezes eleito para compo o Pod.er Legisl~tiyq
meu pronunciamento da planilha anexa, que rece.bi do Miniscearense,
·
tério das Minas e Energia corrí a especificação dos recu-rsos
Constituinte de 1947, Franklin Gondim Çh~ves pertenceu
a que me referi.(Muito bem!)
ao Partido Social Democrático Que -obedecia ~ntão à liderança
do saudoso Senador Menezes Pimentel, que Lcupou no SenaDOCUMENTO A QUE SE REFERE 0 SR.
do uma das vagas destinadas à nossa Unidade Federativa.
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU PRONUNCIATive o privilégio de ser companheiro de_ Franklin Gondim
MENTO.
Chaves durante 4 legislaturas. Durante esse espaço de tempo
J!l~ foi possível aferir as extraordinárias qualidades que exoma"EXERCÍCIO DE !992- X.i"NOO
vam a sua personalidade de escol.
Orçamento/lnvestiiiiCnto Câmbio Jan/92
Recordo-me de que, além das posições de Líder e de
Cr$1.467.055.063.000,1Xf(u-m trilhão, quatrocentos e sesVice-Líder da Bancada do PSD. Franklin Chav"és ocupou a
senta e sete bilhões, cinqüenta e cinco milhões sessen-ta
Presidência do Poder Legislativo cearense, ali realizando uma
e três mil cruzeiros)
a~ministração Ças maíS profícuas e das mais dinâmicas, prestiUS$1.359.139.395,03
giando a Casa á que então pertencíamoS.
Mm e/Fiscal
Cbm a renúncia do Governador Virgílio Távora para a
Cr$361.119.668.000,00 (trezentos sessenfa e uriibilhóes, cen~
to e dezenove milhões, seiscentos _e sessenta e oito mil cru- -disputa do Senado, Franklin Chaves assumiu a governadoria
do Estado do Ceará pelo espaço de 30 dias, antecedendo
zeiros)
US$334.555.927 ,37 a posse do Dr. Plácido Aderaldo Castelo, ql!~ se investiu
nas elevadas funções de Primeiro Mandatário do nosso Estado
Total
no ano de 1966.
Cr$1.828.174.731.000,00 (um trilhão,-oifocenlose vinte e oito
Franklin Cli3ves, como Deputãdo e como Chefe dÚ Poder
bilhões, cento e setenta e quatro milhões, setecentos e trinta
Legislativo, teve uma atuação marcante na vida pública do
e um mil cruzeiros)
US$1.693.695.322,40 meu Estado, sobretudo a partir do instante em que, Deputado

a
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cm 1947- constituinte, pOrtcinto- participou da elaboraÇaü

da primeira Carta do nosso Estado, na fas~__ de pós-democratização.
-Franklin Chaves, portanto, teve semPre um trabalho fecundo, próspero, decisivo, em favor do Estado do Ceará.
Radicado na região jaguaribana, ou_ mais precisamente n-o

município de Limoeiro do Norte, Franklin Chaves ali exercia
um_ comando político dos mais destacados que se espraiava
pelos municípioS ãâjacentes, por Tabuleiro do Norte, por Quixeré, por Palhano, pelo Município de Russas, enfim, era um
líder regional que se projetou para alcançar destaque em todo
Estado do Ceará, chegando -

como- já disse -

a exercer

a presidência da Assembléia Legislativa no meu Estado.
Estando pres_ente em Fortaleza, durante o passamento
do ex-Deputado e ex~Govétfiador Frariklin --Chaves, levei à
sua família- à sua esposa, D. Consuelo_Chaves e a _todos
seus filhos - a manifestação pessoal de todo o -meu pesar,
e a dos companheiros que, sob a minha liderança !J.O Estado
do_ Ceará, integram QS quadros do Partido do Movimento
Democrático Bfasileiro.
Venho à tribUna do Senado, neste instante, e creio que
poderia fazê~lo também em nome dos Senadores Beni V eras
e Cid Sabóia de CarvalhO, -para expressar o profUndo pesar,
em razão do desaparecimento do ex~Deputado e ex~Gover
nador Franklin Gondim Chaves.
Portanto,_Sr. Presidente, fica aqui a nossa sincera homenagem e as .nossas condolências que se estendem à faffiília
do ilustre extinto, que foi, sem dúvida, uma figuia das mais
prestigiosas da vida políticã do meu Estado.
O Sr. Jonas Pinheiro- Permite-me V. Ex~ tim aparte?
O SR. MAURO IIENEVlDES -Pois não, nobre Líder
- - - ~-Jonas Pinheiro.
0 Sr. Jonas Pinheiro- Compreendo a emoção que invade o coração de V. Ex~. neste instante, em qU:e traz ao conheci~
mente da Casa o passamento de tão ilustre cearense. E no
momento em que fala em nome da Bancada cearense, que
muito honra ·esta Casa, tendo como representantes V. Ex\
o Senador Beni Veras e Cid Sabóia de Carvalh-õ,_-rogo a V:
Ex• que também fale em nome da Bancada do PTB nesta
Casa, que, nesta hora, por minha palavra, se solidariza com
a familia do extinto. Peço, portanto, que, ao_ extemar as condolências, faça esse_ registro que aqui faço também, para que_
a família tome conhecimento__ de que a Bancada do PTB no
Se_nado_ se solidariza com a dor conseqüente do passamento
de tão distinto cearen-se, -áe tâo dignO pai de família e de
tão honrado homem público.
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito~grato a V. Ex•,
nobre Senador Jonas Pinheiro, que traz a manifestação- de
sua solidariedade e da sua Bancada pelo desaparecimento
do ex-Deputado e ex-Governador do Ceará, Franklhi Gondim
Chaves, que, durante mais de 40 anos, teve uma destacada
atuação como parlamentar e como titular do mais alto cargo
,Pa estrutura político-administrativa dõ meu Estado, que é
-exatamente o de GoVeritador.
V. Ex•, expressando o sentimento de sua Bancada, me
comove, me sensibiliza e me compele a levar à família enlutada, sobretudo a D. Consuelo Chaves e aos 11 filhos do Deputado Franklin Chaves, a manifestação de pesar, que é da
Bancada cearense, neste instante, já agora também cõm a
manifestação solidária de sua Bancada.
O Sr. Lourival Baptista - Permite-me V. Éx• uni aparte-?
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O SR. MAURO BENEVIDES- Com muito prazer, nobre
Senador Lourival Baptista.
O Sr. Lourival Baptista- Einincnte Senador Mauro Benevides, conheci Franklin Chaves, como conheci Várias personalidades do seu Estado, devido ao convívio que tivemos aqui
no Senado e, na Câmara dos Deputados. Sabia que ele era
homem digno e honesto. Associo~me ao voto de pesar que
v_q• pede, nesta hora, em nome da nossa Bancada de _Sergipe. E grande, também, o nosso sentimento de perda. Sei
da amizade de V. Ex~ a ele. Sergipe também se associa ao
sentimento do povo do Ceará, que está sendo externado nesta
hora por V._ Exa, neste ple~ário~
O SR. MAURO BENEVIDES- Muito grato a V. Ex•,
nobre Senador Lourival Baptista, que, tendo conhecido. identifícado que é com o meu Estado, o Deputado Franklin Chaves, traz a sua adesão a esta manifestação de condolências,
que em nome da Bancada do Ceará, entendi do meu dever
prestar à família do grande e saudoso extinto.
- Destaco que Franklin Chaves, integrando os quadros da
AlianÇa Renovadora Nacional, após a extinção dos partidos
políticos, esteve muito ligado, por laços políticos, ao ex-Senador, ex-Deputado e ex-Governador Paulo Sarazate, que
era um dos mais íntimos amigos de V. Ex" na Comissão de
Orçamentos da Câmara dos Deputados. Aquelas fig_!Jras como
Guilherrnino de Oliveira e tãntas outias qUe pontificaram na
outra Casa do Corigresso, antes de V. Ex~ vir brilhar no Senado
Fedirãl, da mesma forma como ocorreu com Paulo Sarazate,
Franklin Chaves era pessoa da estima e_da amizade do saudoso
Sarazate. Portanto~ tinha entre todas as correntes políticas
do Ceará aqueles amigos dedicados e granjeou pelos seus
méritos indiscutíveis uma projeção fora do território cearense,
pelo fato de também haver exercido, por um prazo curto,
mas com a maior dignidade, o cargo de Governador do Estado
-do Ceará.
Portanto, Sr. Presidente, Senador Magno Bacelar, fica
a_qui registrada a nqssa homenagem, a homenagem da Bancada cearense, já agora com a adesão dos nobres Srs. Senadores Jonas Pinheiro e Lourival Baptista, à família de Franklin
Chaves. E estas palavras que neste instante profiro representam: O tribUto da- Iiossa- reverência e da nossa admiração
a um homem público notável que prestou assinalados serviços
ao Estado do Ceará.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Nobre Senador
Mauro Benevides, a Presidênçia também se associa às manifestações de condol_ência e pesar pelo- falecimento do ex~ De:
putado e ex=-GoVernador Franklin Gondim Chavés, do grande
Estado do Ceará.
O Sr. Nelson Carneiro - Sr. Presidente, peço a palavra
par~ uma ~reve c9muni~ação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
p~lavra ao nobre Sen~do! Nel~9r1 Carneiro.
O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma
comunicação.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. durante o
ano passado, ocupei -duas vezes a tribuna desta Casa para
focalizar o descompasso que caracterizava a atuação do Ministério das Relações Exteriores na hora da escolha dos novos
embaixadores. Salvo e_quívoco, foram promovidos a embaixador 11 Ministros de segunda classe. Entre esses 11, um
era parente do Presidente, de modo que esse não se conta.
Sobraram 10. Dos dez, somente um servia fora da cidade
do Rio de Janeiro, mas servia ali pertin~o, em Suriname;
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foi aproveitado e era o primeiro no qúadrO~
acess..o. Os
Urna vez por ano, destila seu veneno sobre a cidade, geraloutros nove erani abençoados pela circunstânc~ª-c:Je estarem - mente em dezembro.
servindo em Brasilia.
Em 1990, S. Ex• criticou acesarnente Brasília, obtendo
Traduzi, aqui da tribuna, vários protestos, que recebi
a_ seguinte resp<?_sta_ ~o _Presidente da Federação do Comércio
nos dois discursos que prófeli, desses--diplomatas que vivem
do Distrito Federal, Newton Rossi, que passa a Integrar o
labutando em outros palses, -representando o- Brasil, e na hora, meu pronunciamento de hoje.
da promoção são -esquecidos, e beneficiados somente, ao me~
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR: PEnos eram beneficiados, aqueles que viviam residindO na cidade
DRO TEIXEIRA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
de Brasi1ia, ainda que por pouco te-mpo, contrariando, indu~
sive, a colocação nos quadros de acesso.
- · Vai-se aproximar, Sr. President~_. um(l no_v_a_-prõffiôÇãO
~~Reai~Brasnia e Brasília-Real"
de Ministro de Segunda Classe a Ministro de Primeira Classe_.
- Brasllia vem sendo, ultimamente, apontada como bode
Estou certo de que o atual Governo, tendo a dirigir o seU
expiatório das mazelas do País. A tal ponto-que muitos mbradestino, na Pasta das Relaç6es Exteriores, ·o -nbSSõ ilustre
d.ores temem ir para o litoral com suas famílias, nos seus
colega Senador Fernando Henrique Cardoso, não seguirá esse
carros próprios, com medo de serem confundidos com algum
triste caminho, que é aquele que só aproveitava o ~ervidor
"marajá".
que estava em Brasília.
_
Agora, mais uma vez o ex~mínistro Delfim Netto volta
Disse desta tribuna que se mudava uma frase que sempre
à carga em um programa de televisão: ''As pessoas, em Brasília
ouvíamos, que era: "Longe dos olhos, perto do coração".
não tem idéia do país real. São parasitas da Nação, que nada
Aqui não, até hoje era: "Perto dos olhos, perto do coração".
produzem e vivem de sugar os recursos das demais regiões" ...
Estou certo de que voltarei a esta tribuna para felicitar
"Certamente o ex~ministro está a destilar sobre os brasilienses
o Chanceler Fernando Henrique CardosQ_e Q Presidente da
sua exasperação com os rumos da política económica do Presi~
República por terem escolhido, entre os vários diplomatas _fl.ente Collor. Mas, o que nós, pioneiros e moradores desta
que trabalham no exterior, alguns, ou todos, para serem pro~
cidade, que outrora fOi chamada "Capital da Esperança",
movidos neste mês, nos próximos dias.
temos a ver com isso? Ocorre~ me lembrar ao Sr. Delfim Netto
O que não é possível, Sr. Presidente, é continuarmos
o velho adágio árabe: "Que favor lhe fi.Zerilõs nós - brasi~
desencantando os que servem no ~xterior, muitas vezes com
lienses- para que nos tenha tanto ódio'?" Mas é tão grande
grande sacrifício, representando o Brasil em lugares inóspitos
a tentação de tentar compreendê~ lo, que ouso alinhavar algu~
e vivendo até constrangimentos graves, como os_ de falta de
mas hipóteses.
.__ _ . _
dinheiro para pagar as despesas das embaixadas e~ atender
_ A visão do ex~ministro, em primeiro lugar, não é inédita.
aos serviços naturais que a representação réclã.ma.
Desde que o P!"_esidente JK decidiu-se .Pela construção de_
Minha presença, pois, é para antecipar votos para que
Brasilia, urna parte pequena, mas signifi~tlva da opiriião polío Ministro Fernando Henrique Cardoso encerre essa fase triste
ticado País posicionou-se firmemente contra esse .. absurdo".
das promoções no Ministério das R~Iaç9es Exteriores e restau·
Semelhante visão retrata, pois a nOção conservadora, própria
re o prestígio do valor, da competência dos que servem ao
de muitos palacianos que entram e saem do poder sem se
Brasíl no exterior. nos mais variados postos espalhados pelo
dar conta do que lhes passa em torno.
mundo.
·- À volta do Palácio do Planalto freqüentado durante muifos-3.nos por Delfim Netto, existe uma cidade de quase dois
Era essa, Sr. Presidente, a minha convicção que ·queriá
milhões de habitantes, igualzinha a tantas outras do Brasil
deixar gravada nos Anais antes que ela se concretize.
e dá América Latina, onde as pessoas não têm empre-go a·coto~
Durante o discurso do Sr. Nelson Carneiro, o Sr.
vela~se em casinholas poeirentas, e lutam desesperadamente
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é
para sobreviver até o dia de amanhã, sempre: incerto e sur~
ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
preendente. Brasília só é pior do que muitas outras porque
é ú rettato vivo do Brasil, em miniatura. Aqui, existe a pior
O SR. PRESIDENTE~ (Mauro Benevides) :..:. Concedo
distribuição de renda da Nação: no Plano Piloto, altas rendas;
a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
na Praça dos Três Poderes, um por cento de verdadeiros privi~
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT --"-~DF. Pronuncia o legiados; e, à medida que nos afastamos, em direção a Goiás.
seguinte discurso. Sem revisão do ora9or.)- Sr. Presidente, Bahia ou Minas Gerais, no quadrilátero do DF, a renda vai-se
Srs. Senadores, já se tornou uma rotina ouvir falar mal de
rarefazendo e avultam as tristes condições de um processo
Brasília. A cantilena vem de longe. Muitos setores do País de urbanização à feição do cerrado: distorcido e trágico; vio_
_ ·-- __ -· _
não gostaram da decisão doPresídente Juscelino~Kubits.chek lento e subum_ano.
de construir a nova Cápital no planalto goiano. Livros chegaEsqueceu~se o Sr. Delfim de que ele é uin dos responram a ser escritos na tentativa de mostrar que os males da sáveis pela brutal compressão social, que agravou, durante
década de 60 radicavam nos gastos com Brasília.
anos, as condições de vida do.s brasileiros mais humildes?
Felizmente, a decisão do Presidente Juscelino Kubitschek
Hoje, o ex~ ministro critica O Esta9:o. Fala de. marajá,s,
foi mais forte. Brasflia foi construída. Tornou-se um símbolo confundindo BrasOia com o próprio Estado, mas. a seu tempo
da modernidade do homem -e da tecnologia de brasileiros de todo-poderoso, o Sr. Delfim mlo procurou mudar o caráter
e, graças aos esforços do seu ilustre Governador José Apare- desse Estado. Pelo contrário, privatizou-o ao extremo, transcido, virou Património Cultural da Humanidade. _
-formando-o em presa fácil do clientelismo e do corporati~
Ainda assim, há recalcitrantes.
vismo, o uso exclusivo da máquina estatal como instrumento
O ex~Ministro Delfin Neuo é um deles~ Volta e meia, da acumulação selvagem, sem pejo da miséria que produzia
cai na malhação sobre BrasíJia, transformando-a em judas.
na sua retaguarda. Em sua_ segunda gestão, en_t~e:- 1979 e 1985,
Há até uma periodicidade do ex-Ministro nesses arroubos. o então miniStro jamais procurou cortar o empreguismo ou

Dezembro de 1992

DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 9

10033

O Deputado paulista não compreende como o Governo
as enormes desigualdades salariais da adminiStraçãO -pública.
Federal seja obrigado a bancar mais da metade das despesas
Em verdade, fez o oposto, permitindo que a máquina adminisdo custo_ sempre crescente de Brasília. A~l!<! __qu_e foi montado
trativa inchasse sem qualquer constrangimento nemjustifium sistema que n~o tein nenhum controle e que funciona
cativa.
COmo uma _bomba de sucção a drenar per~~ryentemente o~
Brasília, enfim, não Se confudc com a parte do Estado
recurSos da União. Caléuta que Brasília c_u_s_ta_ ~nualm~nte
que vive a serviço dos interesses ecoriômicos e. qué, por isSO
aO País _de três· a quatro bilhões de dólares. Delfim sugere
mesmo, usufrUi situáção ·privilég1a-da. Brasi1ia, mi verdade é
que se estruture um programa consistente para constituição
hoje, um verdadeir_o_turbilhão de pessoas que. oriundas, em
de um fundo que financiaria a construção em_ massa de casas
sua grande maioria, do sertão, aqui buscam a mínima perpec~
populares, "através de um custo razoável".
tiva de realização s:ocial, em fuga à seca, à miséria e à ignorânO argumento do Deputado Delfim é que Brasília é um
cia, mas esta cidade é paradoxal: tem o maior número relativo
''sumidouro de recursos públicos", cidade parasitária, sem
em seu contingente de analfabetos e de universitários, ao
funções produtivas. Ora, fora_ dos mar:<istas _ortodoxos, (or~
mesmo tempo. E os retém a todos em seu amplexo.
extinçãO), funçã~o Produtiva é assunto de engenheiro. jaBrasília, porém, não é apenas uma vivência--urbana-e-m
mais
de e~onomistas.
processo. Sua região geoeconômica, mergulhada no "cerrado", é hoje, uma promessa de redenção agrícola para o País.
Trata-se, rigb!osamente, de função de produção e não
A própria cidade já tem grande parte do seu abastecimento
f!J:n~o produtiya. Questão de conceito~ Rendal O que íriteassegurado na região.
·
ressa saber é qual a renda gerada por uma familia, cidade
Entretanto, o ·que mã-is- Impressiona em Brasília é a sua
ou país. Daí saberemos se detém uma economia fraca ou
verdadeira vncação terciária. -Sobretudo, não há, _aqui, um
forte. Aqui, como o próprio ministro falou certa vez, a questão
centro industrial poluído de chaminés e de contaminação,
não é ética. É aritmétícat O próprio Ministro, que não está
a nos envergonhar. A cidade descobriu outras formas de exis_em funções produtivas, hoje, em Brasnia, é elemento gerador
tência urbana, desenvolvendo os serviços de ponta industrial,
de renda na cidade. recebe seus proventos. E algum atento
como a informática, c s.e prepara para ingressar, com o apoio
economist~ registra tanto este como outros fatos. E acaba
de_ sua excelência uriiversitária, em outros segriiclitos igualmontando o quadro de Contas Regionais de Brasüia. Vou,
mente importantes para o desenvolvimento do País. Brast1ia,
a propósito envia-r o último relatóriO desta conta mostrando-lhe que a participação- do PIB do DF sobre o PIB nacional
hoje, produz mais da metade do Sftware nacional. O qu_~
é isso. Sr. Delfim? Parasítfsmo? creceu de 1,4% para 2,6% de 1980 a 1990, o que equivale,
Como efeito, ficã.ríamos imensamente contentes em recepara um PIB/Brasil a ordem de 400 bilhões de dólares um
ber o ex-ministro para um debate franco sobre estes e outros
~IB em Brasi1ia, superior do de vários países da América
aspectos da cidade de Brasília que o Sr. Delfim parece conhelatina.
cer muito pouco._
O Ministro deveria ler um artigo sobre a questão especí(Newton Egídio Rossi é presidente da Federação do Cofica do financiamento do governo do Distrito FederaL Ele
mércio do Distrito Federal)."
-deveria ler._ Ler mais. Há uma promissora geração de econoÉ pena que o Deputado Delfim Netto _tenha preferido
mistas que se formou nesse país à sombra do AI-5 e do arbítrio,
recostar-se sobre suas comodidades e sua fortuna. Todo patrie que conhece economia, administração, marketing e outras
mônio, aliás, constituído depoiS que o jovem·;-pObre e descohabilidades do mundo dos negócios. Tão bem ou melhor_ do
que o Deputado Delfim. O Deputado foi muito bom quando
nhecido professor de economia da FIPg/USP _saiu de São
Paulo para vii comandar, corria um imperador,_os negócio~
tinha a repressão à tiracolo, batendo em estudante, esquarteda fazenda nacionaL O Deputado Delfim Netto," agora fico
jando combatentes da democracia. Quando voltou ao poder,
e espirítuoso; que fez homem _de s1:1cesso em Brasília. é pelo
com o Presidente Figueiredo entre 80/85 foi um desastre. O
regime já era mais aberto, exigia maior competência e ele
menos ingrato com esta cidade que se fez sua madrinha da
ro~.
.
jogou o País na recessão de 81183 tão dura quanto a atual.
Deputado, não seja i ri grato com Brasília! O Distrito FedeSemana passada em entrevista publicada segunda-feira
ral, não é parasitário. Nós, o Congresso somos parasitários?
_ -_
_
na Folha de S. Paulo volta a carga.
Nada fazemos? Ora, isto não ..é verdade! Brasília é a Capital
Se o Governo consolidar o Finsocial, de forma compeFederal. Sedia os poderes da República e é esta sua nobre
tente, Delfim acredita que estará cm Condições de gerar urn:a
e produtiva função. Ainda assim, tem um balanço fiscal favoráreceita de 6 a 7 bilhões de dólares, podendo chegar aos oito
vel com a União porque gera impostos federais - e nada,
bilhões com a cobrança de um resíduo referente a 1991 e
ou quase nada recebe em troca porque o rateio do produtor
1992. "O resto tem de cortar mesmo, começando pelos Ciac
_da arrecadação federal através dos fundos (Estados e Municíe por Brasília, que é Sumidouro de dinheiro".
O ex-Ministro sugere o corte dos recursos destinados ao - pios) deixa-lhe a insignificância de 30 m!_lhões de dólares
anuais, algo em tOfno de 0,4% da soma do Fundo de Particimetrô de Brasnia, o programa de construção_ dos Ciac, que
pação dos Estados (FPE) mais o Fundo de Participação dos
é, para ele, obra eminentemente municipal, a Linha Ver~Jle
Municípios (FPM). E recolhe càca de US$ 2 bilhões para
lha, no Rio de Janeiro. Enfim. diz Delfim, é só dar uma
a União.
olhada no orçamento c cortar "tudo o que corresponder a
Deputado, Leia! Estude! Procure discutir mais, como
encargos dos estados c muniçípios".
__
fazia na juventude, quando era um socialista fabiano. Veja
Delfim critica o fatO de a Constituição -ter conferido autoSenhor Deputado Delfim os brilhantes editoriais do Jornal
nomia a Brasüia "com a implantação de custosa estrutura,
de Brâsília sobre os destinos de Brasília e as colocações do
incluindo a Câmara Distrítal". Porém, a caPital, que estava
jornalista Expedito Quintas do Correio Braziliense.
destinada a ter 500 mH habitantes no fi mil- do século e ser
Sublinho aqui a reverberação-da fala do deputado Delfim
administrada por mera prefeitura, decidiu tei- autonomia, "'enNetto sobre outros. círculos de São Paulo.
tão que assuma as responsabilidades inerentes a esse estatuto''.

·em-
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Noto, por exemplo, o artigo assinado p~lo ex-Deputado
Herbert Levy, Dü:etor da Gazeta Mercantil. Mas na crftíca
do Sr. Herbert Levy. uma crítica apenas ao Governo do DF.
Em nenhum momento descamba para a denúncia da cidade
onde morou mais de vinte anos. O Senhof _L,e'"vy tem suas
críticas ao Metrói às flores plantadas pelo Governador Roriz.
É um direito que lhe assiste. Até porq-ue nao é contra o
metrô, mas contra o metró subterr~eo.
Transcrevo a segUir o artígo do Sr. herbert Levy enfocado
neste pronunciamento._

"Brasília --uma ââmiOistração perdulária Herbert Levy Diretot-re-sponsável da Gazeta Mercantil.

É uma agressão ao bom senso o que ocorre em Bra&I1ia,
através de duas iníciativaS do Seu governo: a construção do
Metrô e o uso, para fins ornamentais, de flores descartáveis
no Plano Piloto. Morei em Brasília 27 anos, desde sua inaugu~
ração. A concepção da cidade foi, já bastante extravagante.
O núcleo central, denominado Plano Piloto, com os edifícios
públicos distribuídos ao redor da Praça dos Três Poderes,
e a concentração de trabalhadores que participaram da construção e suas famílias no Núcleo Bandeirante, a cerca de
15 quilómetros de distância. Outros três núdeos, hoje bastante
desenvolvidos, estavam sendo fundados: Guará, também a
15 quilómetros do Plano Piloto, Taguatinga, a 30 quilómetros
__ _
e Ceilândía, a 40 quilómetros.
As distâncias por demais extensas, entre o-s vários núcleos
populacionais, configuraram desde logo a necessidade de elevadas despesas de transportes onerando a comunidade brasiliense.
A atual população, incluindo os várió~~ce-iitros popula~
cionais, pelo último recenseamento, atinge 1.596:274 habitantes, e sua superfície é de 5.794 quilómetros qu-ãdrados.
Esses dados mostram o despropósito de construir metrô
subterrâneo como meio de transporte coletivo, embora perfei~
tamente admissível o trem de superfície para completar o
serviço de ónibus.
Pois há alguns meses foi ~niciada--a perfuração do Plano
Piloto para a construção das linhas do metrô do trecho do
Plano Piloto. Serão cerca de dez quilômetro~ quase totalmente
subterrâneos, antes que se inicie o percurso de superfície.
Com esses dados básicos de Brasília não há cidade -do
mundo cujo administrador tivesse pensado nessa modalidade
extravagante e perdulária de transporte à população. Ainda
mais quando as empreiteiras são conduzidas de tal forma que
o trecho recém-construído do Metró de São Paulo, na avenida
paulista, chega a custar o dobro, por quilômetro, do túnel
construído sob o canal da Mancha, bem mais largo, para ligar
Londres a Paris!
Trata~se de uma revoltante e suspeita irii~~ªti~a --do qoverno de Brasnia e quc!-rlãO provocou_C? ~teto do Pod-er Legislativo. E o EXecutivo Federal não poderia ter deixado de usar
sua autoridade para impedir obra tão dcscabid1t. ______ _
A capital do-País fiais ric_o do mundo, Washington embo~
ra oficíãlmente tenha 606.900 habitantes e 177 qtiilômetros
quadrados de área, consideradas as cidades vizinhas nas distân~
cias dos núcleos populacionais de Bras1~ia, suas popupalações
atingem vários milhões de habitantes, n_ão tem metró sub_terrâ~
neos, mas trens de superfície.
São Paulo-só cogitou de metrô subterrâneo quando sua
população ultrapassou 10 milhões de habitantes. Até então
funcionaram os trens suburbanos, que são. na verdade, os
chamados metrôs do Recife e de Belo Horizonte. O Rio de
Janeiro veio a construir o seu com mais de 6 milhões_de
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habitantes e com um tráfego congestionado como -o ·cte São
Paulo, que impunha esse tipo de solução. Quanto a -Brasflia,
o tráfego atual flui, normalmente e não reclama essa construção. Para completar, o Governo de Brasília, responsável pela
obra, anuncia desde já sua inaugifi""ação para o dia 21 de abril
de 1994, às 17 horas ...
Ainda é tempo de poupar centenas de bilhões de cruzeiros
abandonando o projetado percurso subterrâneo. A outra ex-·travagância do governo local é a adoção de flores ornamentais
-descartáveis, isto é, que são substituídas por flores novas sempre que fenecem. Os próprios cidadãos de Brasília reagem
contra esse desperdício apontando para o seu custo de Cr$11
bilhões anuais, que consta do orçamento, ao passo que a
manutenção de todas as escolas do Distrito Federal l:êm um
orçamento de Cr$4 bilhões.
A Veja desta semana aborda o assunto do metrô e propõe
a poupança das grandes verbas ainda não usadas nas escava~
ções subterrâne~s do Plano Piloto como medida altamente
aconselhável. É o caminho do bom senso: salvar o que for
possível para a economia brasiliense, mudando esse·absurdo
projeto . .,

__ Feita esta traQscrição renovo meu apelo ao Senado para
que reflita sobre Brasília, capital da República e Património
Cultural da humanidade. A cidade está ameaçada de ficar
órfã. Ganhou autonomia política, mas até hoje se lhe negou
autonomia finánceira, que meu projeto de críação do Fundo
de Participação do D.F. procura equacionar. Sáúdo, aliás (e
agradeço!) a acolhida que este projeto vem recebendo no
Senado. Já hoje tem uma comiSsãO presidida pelo Senador
Francisco Rollemberg que o está examinando com ilustres
pares como membros.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo. (Pausa.)
S. Er não se encontra no plenário neste exato momento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR- JARDAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia
Sem revisão do orado!.)_- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, os jornaiS têm- publicado notícia, que tem
.causado uma grande apreensão na Amazônia, em relação à
possibilidade de fechamento do Banco da Amazônia. Estou
recebendo telegramas nesse sentido, e tenho mantido contato
com a direçâo do Banco da Amazônia em Belêm. Estive também com o Ministro Gustavo Krause e com o Presidente
do Banco Central.
Parece-me, Sr. Presidente, que seria verdadeiramente
dramático para a Amazônia que um banco, que há 50 ariosserve como instrume-nto, de certo modo. de desenvolvimento
da região - não é. um banco de desenvolvimento, mas faz
esse papel - pudesse vir agora a ser objeto de uma extinção
e:_t~:ma transfonnação em departamento do Banco do Brasil.
Particularmente, porque ainda que se queira sanear es-sas insti~
tuições bancárias, especialmente as estaduais e as federais
gUe se mostram com déficit, não é pOssível deixar de levaf
em consideração que o Governo Federal teve grave responsabilidade n_q estado em que se encontra hoje o Banco da Amazônia.
ComeçO Por citar, por exemplo, o aval do Tesouro NaciOnal, ou seja, o aval da União; cito a responsabilidade assumida
em relação aos Terri~órioS que se transformaram em EStados
~Iiõ_meadarite-nte o Território Federal do Amapá, hoje, Estado, e o de Rondônia, também transformado em Estado p seguinte discurso.
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que têm débitos com o J;3_anco da Amazônia que não são
pequenos. O Governo-do Altúipá deve ao Banco da Amazónia
-constam de informações que tenho relacionadas num documento - 973 milhões de cruzeiros. Itaipu deve mais de 258
bilhões! Ora, como todos sabem.1 o Banco da Amazónia não
iria financiar Itaipu, finan-CiOU porque reCebeu uma instrução
de ordem federal para fazê-lo e, automaticamente, também
em conexão com 6 BNDES. No momento, tudo isso está
pesando na administração do Banco.
Além do mais, houve dois créditos, também através do
BNDES, que são, até agora, desastrosos, que podem ir a
crédito de liquidação, com -duas empresas - uma chamada
Rima Brasmat e a outra Metalman - uma de Minas Gerais
e a outra do Maranhão.
Há ainda devedores da área pública, embora com peque~
no atraso, como é o caso da Eletronorte.
Graças aos esforços que tem feito no sentido de restaurar
a sua eficiência, a-administração atual já conseguiu, pelo me~
nos, recompor200 milhões de cruzeiros. Isso pesa de tal modo
que, se o balanço for obrigatoriamente aprovado agora, será
negativo, e sendo riegativo, pode~se entender qual vai ser
a conseqüência natural a respeito dos acionistas, ·a respeito
do próprio banco pelo seu futuro imediato.

Falava, aqui, ainda há pouco, sobre as dívidas, que e_stão
consideradas já como crédito em liqüidação pelo Banco, e
pesam no balanço; para que V. Ex~ tenha uma idéia, por
exemplo, a Itaipu Binacional, só no valor atual de sua_ dívida,
seriam duzentos e cinqüenta e oito bilhõis~ até aqui, não
negociados, que pesam no balanço. Ao mesmo tempo, temos
essas duas empresas, que -através naturalmente de administrações anteriores, mas sem querer denegri-las- foram objeto
de recomendação do BNDES, advinda da área do Poder CentraL
No caso, o Banco de Desenvolvimento de Minas_ Gerais,
por exemplo, com esse Grupo Rima, que é um anel rodoviário,
no quilómetro 46, no bairro novo das indústrias de Belo Horizonte, está com o valor da dívida de trezentos e quarenta
e um bilhões e quatrocentos milhões de cruzeiros.
A Metalman, que é essa relacionada com o Maranhão,
na rodovia BR-135, no quilómetro- 45, Rosário, ela está com
a dívida de duzentos e quarenta e seis bilhões e dá como
garantia a alienação fidudária que cOrresponde a 7,8 bilhões
de aval.
Mas há o Basa c o Finame, como funding; já com a
Itaipu Binacional, há o aval do Tesouro. Basa e Finame tam-

O Sr. Magno Bacelar -:--"_Nobre senador Jarbas Passa·
rinho, V.E~ me permite um aparte?

Com relação ao governo do ex-Território de Rondônia,
são dezessete bilhões e cem milhões para a Prefeitura de Porto
Velho. Era a infra-estrutura do setor público. Quando os
Territórios se transformaram em Estados, a União arcou com
essas responsabilidades. Fomos constituintes e partidários desse princípio: O Estado assumiu a responsabilidade. As Pref_eituras vinham pagando. O curioso é isso: que as prefeituras
de Porto Velho e a de Macapá estavam adirnplentes, mas
com a passagem para a União, elas se transformaram, automaticamente, eminadimplentes, porque a obrigação não é mais
dela é do aval do Tesouro, e ele é que pague. O Tesouro
não paga e obriga o balanço a ser negativo. Quando estive
com o Ministro Krause, S. Ex" foi altamente sensível à tese.
~iquei muito bem impressionado com a maneira pela qual
ele m.e recebeu e até lhe disse que_ em matéria de banco
eu só tenho os talões de cheques que são .de ordem pessoal,
çlQs meus vencimentos. Relativamente ao Banco da Amazônia, tenho uma preocupação muito gi:'ande. E ele me perguntou: por quê? Porque tenho dezessete ações desse banco e
gostaria que ele não fosse à falência; são dezessete preciosas
ações do Banco da Amazónia que não têm valor algum hoje
no mercado principal nem no secundário ...
O fato é que o banco foi criado inicialmente com o nome
de Banco da Borracha, pelo Dr. Getúlio Vargas, na época
em que se pretendeu dinamizar aquela região. Foi um princípio que o Dr. Getúlio Vargas utilizou, foi bem-sucedido,
pelo _menos na Amazónia e territórios. Depois, se transformou
em Banco de Crédito da Amazônia, porque nós nos ressentíamos da falta de um banco de desenvolvimento.
Se nós analisarmos os balanços do BNDE de hoje, aposto,
sem conhecê-lo agora, que nós não teremos lá 7% das aplicações do BNDES. Urna vez já falei aqui, quando líder do
Governo Figueiredo, e mostrei que o Nordeste tinha 21%
das aplicações, o Norte não tinha 3% e O resto era onde
o--poder
nacional era mais forte na dinâmica económica
brasileira.
O apelo que ftz ao Mínistro, ele levou em consideração.
Falei depois com o Presidente do Banco Central, Dr._ Loyola,
e estou-nã esperança de que não sejamos Surpreendidos, su_bi~

O SR . .IARBAS PASSARINHO- Ouço;com muito pra·
zer, o nobre Senador Magno Bacelar.
O Sr. Magno Bacelar -Nobre Senador e Líder Jarbas
Passarinho, o assunto que V. Ex• traz a esta Cãsa, abordando
as dificuldades_- põf-Que atravessa o Banco da Amazónia e
as notícias de _que poderia haver o fechamento desse banco
em termos_ de transformá·lo em departamento do Banco do
Brasil, é realmente estarrecedor para nós da região Norte
e de toda a Amazónia Legal. Todos sabemos, e V. Ex• _disse,
que o banco-não tem uma função social, mas eu até me atre~
veria a dizer que sim, nobre Senador, porque mtiitãS das pre~
feituras- e nisso cõncordo emir V.Ex~-:--:-se marl.tiveram,
conseguira~ pagãr folhas e conClUir Obras graças ·a empréstimos que, pela intervenção do Góverno Fed~ral, (oram çonce:
didos e jamais pagos~ -· ·- -·- _
Lembro que a prefeitura de São Luís, quando asSumimos,
na qualidade de Vice-Prefeito, em 1988, devia ao banco há
mais de vinte anos. Àquela época, o Prefeito JacksOn Lago
determinou que fosse paga a·dívi~a. Mas, nobre_Senador,
bancos estaduais quando são fechados representam um grande
retrocesso para os péCJ.uenos esta:dos, imagine para toda a
Amazônia Legal uma decisão desse porte, quando V. Ex~
mesmo mostra os caminhos. Se o Governo Federal determinasse a liqüidaÇão des~s débitÇ>s, muitas vezes até com fundos
intenlaciõnais, e que são corrigidos. periodicamente, o Banco
da Amazónia continuaria honrando a nO$Sa região 1 prestando
os rnãiores serviços Como um Banco de incentivo à produção
e apOio à pequena e média empresa. Louvo V. Ex~ e permita-me associa:r às palavras de V. Ex~ como uma homenagem
à rriiporiância do discurso, e uma solidariedade ao povo do
Norte e do Nordeste, principalmente da Região Amazónica
como já me referi.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Multo obrigado, Sena·
dor Magno Bacelar. O testemunho de V. Ex~ é muito importante, inclusive, pelo conhecilnento profundo que V. Ex• tem
·
dessa questão; não é perfunctório.
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tamente, por-tanto, Com a modificação de transformar o Banco
da Amazônia num departamento do Banco do Brasil.
Já tivemos ocasiões em que o Banco atuava Como tal,
na aplicação do Finam, e, ao mesmo tempo, hav-ia uma diretoria do Banco do Brasil destinada ao Norte e, uma outra,

destinada ao Nordeste.
Foi, por exemplo, diretor do Banco Brasil para a região
Norte, o nosso colega, meu suplente, _o_ Senador Oziel Carneiro.
E, lembro-me bem, quando ele deixou a função, o nosso
ilustre colega Senador Saldanha Derzi fazia: O elogio dele,
aqui deste plenário, como fez, também, de Calazans, que
foi uni outro diretor que teve grande desempenho no Nordeste.
Acabam as díretorias singUlarizadas, especializadas para
Norte e Nordeste, e, agora, se ameaça fazer com que o Banco
da Amazônia, baseado numa circunstância em que ele é nega~
tivo no seu balanço - se for publicado vai ser negativo pelos débitos que a própria União
o-obrigou a fazer.
E, aí, se usa esse princípio para dizer que está saneando
a parte financeira da União e transformando o Banco da Ama~
zónia, apenas, num instrumento que amanhã será um departa~
menta-menor do Banco do Brasil.
O Sr- Júlio Campos- Permite-me V.Exa um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Cam muito prazer.
O Sr. Júlio Campos- Eminente Senador Jarbas Passa~
rinho, estamos acompanhando, com muita atenção, o seu pro~
nunciamento, em que relata a situação difícil, momentânea,
que vive'o Banco da Amazónia S.A., um banco que, realmente, engrandece as região Norte e o Centro~qeste-, também,
principalmente, o nosso Estado do Mato Grosso, onde apre~
sença do Banco da Amazónia, seihpreToi IriUltOforte, muito
atuante, na integração e no desenvolvimento-do nosso-Estado.
Nós, que integramos, pela legislação federal, a área amazónica
brasileira, atravéS da Sudam, de quem temos recebido inúmeros incentivos fiscaiS, Cujo óigão repassador e fiscalizador é
o próprio Basa, entendemos que o Banco da Amazónia prestou e vem prestando outros serviços à nossa região. Eu mesmo,
quando prefeito -municipal de Várzea Grande, há 20 an_o~,
no período de 1973 a 1977, tive os primeiros finanCiamentos
através do Basa, o- FNDU, Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, que tinha linhas de crédito através do Banco
do Brasil, do Banco -do Nordeste e do Banco da Amazônia.
O Basa foi o primeirO banco a financiar o desenvolvimento
da minha cidade, Várzea Grande. Se hoje o Banco da Amazónia vive momentos difíceis é em decorrência da situação
deixada pela própria União, o próprio Governo Federal é
responsável pelos grandes débitos existentes hoje no BASA.
Não é justo o Governo querer punir· o Banco da Amazónia,
sendo que os grandes culpados são o Ministério tia Fazenda,
a Secretaria de Planejamento, ou o Tesouro Nacional que
é"ndividaram, através dos governos territoriais - os antigos
/territórios-ou de outros órgãos, o próprio Banco da Amazónia. Acredito que esse ale;rta que V .Exa. vem fazendo deste
Plenário é da mais alta in\portância, não só como representante do Pará, que conhece o quanto o Basa contribuiu para
· o desenvolvimento de nossa região, como também da própria
Região Amazónica. A-partir de agora, nossa Bancada daRegião Amazónica, iritegrada por Mato Grosso, Tocantins, Pará,
Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima e o próprio Maranhão
- que tem uma parte integrada à Região Aniazônica - ,
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temos que formar uma comissão e ir imediatamente, se necessário hoje ou amanhã, incorporados, ao Presidente da República em exercício e mostrar a Sua Excelência que não vamos
admitir, de maneira alguma, uma punição injusta ao Banco
da Amazônia, banco de desenvolvimento da nossa região,
que já é abandonada, sofrida~ Inclusive, já mostrei aqui que
dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
apenas 3% destinam-se a nove Estados da Federação brasileira
que representam oito milhões de brasileiros que vivem à míngua. Vamos ver no Orçamento da União, que também é um
verdadeiro desplante, o que tem para a nossa Região Amazónica:_ quase nada; as nossas cidades não recebem incentivos.
Há poucos dias, estive viSitando o próprio Ministro da Ação
Social, Deputado Jutahy_ Magalhã~s Júnior, que mostrava,
pelos gráficos do seu Ministério, que- enq-Uanto -o -ESfãdo do
Pernambuco re"cebeu, na curta gestão do Ministro e colega
de partido, Ricardo Fiúza, Cr$ 108 bilhões em investimentos,
toda a Região Amazónica, os nove Estados -"incluindo o
meu, que é amazónico-centro-oeste -não chegou a receber
Cr$ 30 bilhões. Ele, como político baiano, dizia que era uma
injustiça, a começar pelo próprio Estado de Tocantins; um
Estado jovem, carente, que durante esse período recebeu
Cr$ 300 milhões, o qUe não dava sequer para comprar um
carro pipa hoje. Então, realmente, temos que tomar uma
providência. Acho que está havendo, no Brasil, uma injustiça
muito grande; há um desnível social, um desequilíbrio que
cada vez mais prejudica nossas regiões, principalmente Norte
e Centro-Oeste, que ficaram forã do contexto. Não temos
a grande força política que tem_o Nordeste, nem as grandes
forças económicas que têm o Sul e o Leste brasileiros. Ficamos
sempre defendendo o Brasil nas fronteiras com a Venezuela,
com a Colômbia, com o Peru, com a Bolívia, enfiin, com
C!S países- da América do Sul e somos esquecidos-pelo Governo
Central. V. Er. tem o meu apoio e a minha solidariedade.
O SR. JARBAS PASSARINHO - Muito grato, nobre
Senador Júlio Campos. O apãrte de V. Ex• -troUxe à baila
infOrmações muito preciosas, até melhores do que aquelas
que estava desenvolvendo em meu raciocfriio. V. Ex' também
viveu esse papel do Banco da Amazónia ainda como prefeito
e, pelo êxito de V. Ex~ como administrador, galgou, depois,
as posições notáveis na sua Carreira política, Coroada de êxito
até hoje. O apoio de V. Er e essa exortação a que façamos
IJID trabalho coletivo é muito importante.
Se isso viesse: a se_ consumar, itíai:nos ter um _I?alanço
com património líquído negativo de Cr$ 669 bilhões. Basta
saber o que seria isso numa informação sObre ó resultado
do banco; tudo, pelo que V. Ex• acabou de salientar, como
essa excepcionalidade que se pede em relação ao retorno à
conta de origem de Itaipu e da Eletronorte, que está atrasada
mas, pelo menos, ainda vem pagando, e as obrigações que
o banco foi levado a assumir, baseado exatamente nas determi~
nações do Poder Central.
De modo que me parece que seria muito iMportante,
realmente, que esta palavra chegasse não apenas ao Ministro
Krause, que, repito, recebeu com muita lhaneza a minha presença, mas tainbém ao Presidente da República, porque, de
um momentO para outro, nós podemos ser tomados de surpresa com decisões aparentemente irrepreensíveis, itrefutáveis
como, por exemplo, a de acabar com todos os bancos, quer
estaduais, quer federais, que são negath ...... no seu proCedimento, como uma demonstração de sa~eamento na área financeira brasileira.
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Hoje, os setores modernos representam 54% contra 46%
O esforço--qu-e-esta recente administração tem feít9·dos setores tradicionais. ela está lá há 'poucos mese·s :.___'já levou a lucros. A einpresa
Ora. Sr. PreSidente, Srs. Senadores, todo este êxito alcanmos_tro~ luc_tos nct~e~ult~d~_ e co:nSégu'il! !~a:vet alguns créd~!os
de liqmdaçao; ma:s:nã_o pode reaver, evidentemente, créditos çado pelo Nordeste ao longo de 3 décadas vem sendo anulado
pela estrutura fisCal e tributária do País.
'do tipo de .I~aip4 ~o~uho(nlai~ cçmo· cjtéi ainda ii.á pouéo.
Estudo realizado em 1990 pelos técnicos do Banco do
De, m~d9 que,essa, palavra ·do SenadOr Magno Bàcelar,
Nordeste sobre·a entrada e a saída de recursos federais no
rio ~parte qUe me deu, complem·entada peJO aparte pi-ofundo
do Senador Júlio Campós, rhe leva a acrec_litar que, como ·Nordeste, apresentou _cqnclusões preocupantes: A nossa regiãO continua financiaitdo o desenvolvimento económico das
Senadores que representamos a áreã·amazônicã e~ certá.niente,
regiões mais ricas do P~ís. Sai mais dinheiro. do Nordeste
apoiados pelos companheiros que mesmo não sendo da Amazônia ~ão br.as~~iros, podemos' evitar, aqUi: ~O _SenaaO, que· ê:Jo que aquilo que ele recebe. __
_ ·Na verdade, cóncluíram os técnicos do BNB, ''essa saída
. iSsO possa-·.chegar ao faléci':llento de um· ~~nco que-h~ 50
de recursos contabilizada representa, em média, cerca de uma
anos representa uma das Póucã.s v~IVulas de escape por onde
ve:i e meia (1 ,5) o montante do que foi destinado ao N ardeste
a economi:;t l?cal ~~nda ,cons~,&ue ,afirmar.
no período de 1981-85.
· 'Era p,qu,e t~qha a dizer, Sr. ~residente; (M,uito bem!)
Considerando 3penas esse período, a região sofreu uma
evasão de recursos no montante de_ Cr$26.6_ bilhões, a preços
6 SR. PRESIDENTE (M_auro Benevidesj_ ,:,__ Concedo de dezembro de 1985. Essa perda de recursos do No.rdeste
a palavra ao nobre Senado! Edu-ardo SupJicy. (Pa-usa.) - ·
para as regiões desenvolvidas do Paí~ representou _cerca de
S. Ex~ não se 'e:Oêóntra em plenário~ ~- - - - ---3 vezes· (2,7) do total da liberação dos incentivqs _fisca,.is _no
' '
Côitc'eâo 'a PâtaVra ao nobre Senador Lavoisier Maià.
mesmo período (1981/85). Por outro_ lado, para que se tenha
'
.
. .- •
-' '
' -·-- '- · .
-; idéia da iinportância desses recursos para a economia da re0 ·Slt. ~1\ V()J~IJj:~ MAiA (PDT --R.N. Pron"up.f(a 0 - gião, os montantes anuais representaram uma perda equivaseguinte discursq.) -Sr .. Presidente,'Srs:-S.enadõres,-riasemale:nte a cerca de 3% do PIB nordestino, em média, no menciona pa~sada,, assumiu o cargo~de_ Superiqt~r;tdente d~_Sudene
nado'período".
"
o jovem .Prefeito de Çarnpin~_Çir_an,_cle; Cássio .Cunha Lima,
Por conseguinte_, Srs. Senadores~ .estamos diante de um
filho do atual Governador da ParafPa, Dr. Ronaldo Cunha
quadro de colonialismo interno, resultante de uma estruturã
Lima.
·
.
- fiscal e tributária, que dificulta o desenvolvimento da região
. A pos~c;: d_e. um novo superintendente deSSe-Tiil(iortante
nordestina.
qrgão ,ep.~e;ja ,uma reflexão sobre o papel que a Sudene já
o Fundo COnStituCioDal que 0-S--COilStituintes_ de 1988
',qesenvolv.eu_ no_ Nordeste,.~ a çifúca situaÇão :tm qUe;. hoje, · aprovaram para o Norte, Nordeste e Centro:'Oeste não conse- ela :$e encontr~. -_ _ _ --·- , , . .
• . : • · .--- · ·
· gue neutralizar os efeitos danosos desta estrutura fiscal e- tribuCriad,a pelo Pres,i<;l~nte J~s~elino Kubitschek, em 15 de
tária.
de~emqro, <;I~ ,1~59,, <} SuPene ,representa a 'v'Ontade efe_tiva
Com 0 advento do Governo Collor, de indesejável memó.do poder central para alavancar o desenvolvimento do -Norria, a Sudene entrou em estado de _coma. se nos Governos
deste. A Sudene nasceu forte, vinculada diretame_n_.te À Presi- ·anteriores essa regHiojá vinha sOfrendo uni p·rocesso de esva. dência da República. Tmha quaSe as él(ni_ensões de uffi minisz:iamento, no Qoverno Collor _a Sudene foi reduzida ~ um
tério cOnto atribuições de planejamento, coordenaçãb. cobpesimples biró, para fazer diagnóstícos eventuais e esta é a pura
ração e exec':Jção dir~ta, 01,1 ,indireta de planoS, Progf~mas , verdade. Não estou_exagerando nada. Quem for ao prédio
e pr,oj~tps.., -,--.. , ;-.
.
·
'· ---- -~__:______ . - . .
.
· da Sudene, de treze andares, vai ver isso._ __ _
_ _
. Uma plêiade de técnicos' de 'alto nívef,. soP o CQ:qlando
-Desestimulados., seus quadros técnícos apressaram a hora
colnpetente· e ·criatiVO 'do ecohotn'ista CeísO FUrtãdO, fez um - da aposentadoria. o edifício-sede da Sudene, _como já disse,
diagnóstícO'global e ~egll!_C?D~~d~ d~ iq_da.S:a.S po_renéialidádes
majestoso prédio de 13 andares, tão alto na sua arquitetura
sócio-eêdnômii::á.S da R,egi,ãp, -- ·
·
qliânto a vontade. de desenvolvimento do povo n'!rdestino,
_ ,Atr~vé,s,dp~.n;r.eqmísm.os tranS:feridoreS_dç ren~as -'priestá quase totalmente esvaziado. Só 0 _ultimo ªndar- onde
funciona a cúpula dirigente_ dá sinal de vida.
meiro, o 34/18, e, segundo, o FINOR -:---de 1960. a 1988,
a Sudene repassou para ·o Nordeste O equivaieD.te a US$20
bilhões. _
_ ,-- _
_
_ .-- _____ . "_ __
As verbas destinadas ao financiamento de prójetoS sumiCoiri esses nicurso-s fóram criádos, em 30 anbs de traba- -- ram:- Em 1991, para se ter uma idéia, a Sudene aprovou,
lhO; cercá d~ 3 ffiilb<)~s· 4e eD:tpre!iados _ ditetbs e indiretos - nos doze meses, apenas 8 projetas; em 1992, até agora, apenas
...:.__no.s'2,8QO.projetos implefntados. Eni decdrténcia' da 3plica13 projetes foram ·aprovados, No entanto, 377 projetes há
ção desses recursos; b" Pro-duto Interno Bruto (PIB) passou
dois anos esperarri ser analisados e aprovados.
·,de US$8,6 bilhões, ·e~ ~960, ·para US$51 ,3 bill!.Q_es _eln l988.
Um deles, para dar um exemplo, é da indústria de autoÉ importante destacar que esse cre'scú:r:lento do PIB nordestino
móveis Gurgel, que pretende instalar-se lá no Ceará, na Cidarealizou-se a Uma tá.Xa inédia de 6,6% ao ano, ligeirãmente
dedeFortaleza,on·devaigerarcercade4_milempregosdiretos
superior àS taxas niédías de cresci.i:nelrt:ó da ecOnOlnia nacional
e 16 mil indiretos·.
no mesmo período.
Por conseguirj.t_e; Srs. Senadores, a atitude dQ Presi~~nte
Estes_ dados espelham o dinamismo di uma economia,
Collor para com a Sudene foi ·crimínosà e representou um
_
enorme retrocesso pata ·a nOssa região. · ·
antes considerada estagnada e inviáVeL
O perfil industiial dO Nordeste foi modificado. Assim,
Agora, no momento em que é empossado um novo Supeem 1960, cerça de 70% da indústria nordestina era formado
rintendente da Sudene, designado por um novo gove-rno, que
por indústrias tradicionais (alimentos, têxteiS, confecçõe_s, bea_ge com seriedade e justiça, esperamos u:nla revitalização da
Sudçne. Neste sentido, apelamos para a sensibilidade do Presibidas etc., ·contra apenas 30% dos setores maiS- modernos,
tais como- química, metalurgia e petroquímica).
dente Itamar FraD.Co. Criada por um estadista mineiro ·--

e
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~, oxalá a Sudene renasça das cinzas
Maia, V. Ex' tem toda razão. Ao longo do tempo, a Sudene
do abandono pelas mãos de outro eminente político mineiro, e a SUDAM, um dos sonhos do eminente brasileiro e grande
o Presidente Itamar Franco.
estadia Juscelino Kubitschek, caíram no _m~raS:QlO. a~ necessário um esforço de nossa parte, porque não-há como tirarmos
O Sr. Magno Bacelar- V. Ex• me permite Um aparte?
essas regiões do seu pouco desenvolvimento e, portanto, dimiM
O SR- LAVOJSIER MAIA- Concedo o aparte ao nobre
Senador.
-nuirm~ a defasagem para as regiões mais ricas do País, a
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Lavoisier Maia, não ser através de um planejamento bem orientado e também
da invçrsão de recursos que redundem em benefício da reestruM
V.Exa. traz a esta Casa um ãsSunto tãO íriiport3nte quanto
tpra_ção econômícit de ambas as regiões. No caso do Nordeste!
o que relatou· ainda há pouco o n·obre Senador Passarinho.
Por incrível que pareça, as ameaças, os ritrocess-õs--apontant tivemos agora, e V.Exa lá estava, como eu, a posse do novo
Superintendente, Dr. Cássio Cunha Lima, que foi uin moM
sempre para a região mais pobre e necessitada do País, que
mento histórico daquele órgão, sobretudo porque o jovem
é o Nordeste. Em realidade, conheci a Sudene dentro da
sua concepção inicial, com os melhores técnicos deste País que ali assumia fez um discurso que já aqui foi -Comentado
e com uma função social desenvolvimentiSta muito grande. pelo nobre Senador Beni V eras e vai para os nossos Anais,
Hoje, quando os iilOVimentos separatistas jã- toinain corpo ·que deu as dire"trizes de uma nova Sudene. Ele chegou a
dizer que estamos numa situação de tal pobreza absoluta na
pelas dificuldades que enfrentam os nossos Estados da Regiãci
região qtie temos de revitalizar a Sudcine; casoconiráriO, a
Norte, Nordeste, vemos o Governo Federal virar as costas
para a Sudene - e isso não ocorr_eu apen:asnoGovemo- miséria acaba com o Nordeste. Além disso, citou estatísticas
Collor. Já anteriormente, ao longo dãs Ultimas décadas, a bastante claras de todo o trabalho feito pela Sudene ao longo
de todos esses anos, mas que ainda fica muito distante daquilo
Sudene vem perdendo os seus melhores quadros, vem deixanM
que é necessário paTa que saiamOS da situaç3:o de empobreM
do de cumprir a função social para a qu3l íOi cria-da. NObre
Senador Lavoisier Maia, essa notícia qUe V. Ex~ nos' traz cimentO -da região. Acredito qu~ a -presença do Dr. Cássio
entristece· a todos nós políticos que -veirios e não teagim:Os 'Cunha Lima na Sudene, com o apoio das Bancadas do Senado
i da CârilaYã,'.iildepe_iidente de partido e i~eologia setá um
a tais atitudes do Governo Federãl, qUe Dão se conscientiza
instrumento importante_ na vida âaquele organismo regional.
que, enquanto houver um Nordeste tão pobre não haverá
um Brasil forte no concerto das nações. SolidarizoMrite com Lembfo a V. Ex• duas -ComissõeS Especiãis: uma já ferriliriou
V. Ex', em nome do meu Estado, o Maranhão, e faço um seu trabalho, e a outra terminará na próxima quinta-feirã.
A- primeira, sobre os desequilíbrios regionais, ·presidida pelo
apelo a todos os Srs. Senadores para que esta Casa, para
nobre Senador Berii Veras, fez um trabalho sério e competente
que a classe política reaja a· essas dec_isões, a· esses- descasos
do Governo Federal, sob pena de s.e"n:D.OS atropelados pela e já tem seu relatório divulgado. A outra, presidida pelo Sena~
dor_ Mansueto 4e La~or, terminará na proxima quif!,tà.-feira
fome, pela miséria e pelo subdesenvolvimento do Nordeste.
· :·
e em seus trabalhos de conclusão estará presente o Dr. CáSsio
Conta V. Ex• com· ri:teu apoio.
CuQha Lima. Vamos .aPTOveltar o -reSultado dessas duas CoM
O SR- LAVOISIER MAIA- Obrigado, Senador:MJ>~:no
missões Mistas para reunfnnos 'as ·Bancadas do Nordeste no
Bacelar. É verdade: não pode haver um Brasil rico Com um
Cóhgi-esSo d:mi o Dr. Cássio Cliiiha'-Líniâ, a firii- de discurNordeste miserável. E, a cada dia -que- passa, a situação se
tiririos amplamente todas as conclusões dessas· CPI e para
agrava, as desigualdades aumentam. E é: preocupante, para
ver que_ rumo podemos tomar. Uma delas diz respeito à refornós que- representamos aquela Região, eu o Rio Gra-nde do
Norte, V. Ex•, o Maranhão, e tantos outros Senadore-S, pois mulação da aplicação dos_ incentivos fiscais, que, sabe V. Ex~,
o Nordeste não pode continuar como está, sob pena de ocorrer é uma norma constituciõn31 que até agora não foi objeto
de_ regulamentação. Ao terminar, que_i"o apelar a: V. Er e
a divisão, o que não desejamos. Contudô"; já se eStá criando
esse espíritõ Separatista na Região. ExportamOSffiais âinheiro - ·r Casa que estoU-requei-endo urgência p3.i'a rim- :Prõjeto deninha autoria .:.._já reCebeu emendas, e deverá vir ao_ plenário
e importamos muito menos recursos. Em conseqüência, agra- que estabelece preferência- pàra aplicilção no çtiste"io dOs
va-se a miséria~
projetas de desenvolvimento do Nordeste e dos títulos de
Em recente pronunciamento nesta Casa, fiz i-e.feféncia
Conversão da diVida externa. Acredito que será uma- nova
às favelas existentes em Natal. Nunca vi nada parecido em
capital alguma. A capital do Rio Grande do Norte é bonita, fonte de recursos que nos pooderá suprir daquilo que é indispensável para podermos realmente fazer a grande reestFUM
de ruas largas, limpa, e no centro _da capital há uma favela
turação de nossa economia, que passa não apenas, cerno disse
de papelão! Isso é iriusitado! Nunca ouvi falar de nada semeV. EX', pela recup-eração da agricultura, mas, sobretudo, pela
lhante. Mas, na verdade, existe. É o sinal da miséria- nein
é da pobresa- que está vivendo o povo nordestino. O campo íirigaÇão do semi-árido, pelo turismo e pela indústria de exporM
tação". Então, se contarmos com a transformação desse projeto
desapareceu, está abandonado. E essa preocupação do PresiM
de lei, vamos ter recursos abundantes de credores internadente Itamar Franco de querer resolver a situação de pobreza
cionais que virão paTa cá' investir diretamente no dCsenvole miséria do povo procede, é verdadeira e merece o nosso
vimerito da região-nesses setores qUe são" vitais para o deSenapoio.
volvimento do Nordeste e, por via de conseqüência, para
Muito obrigado ao Senador Magno Bacelar.
o desenvolvimento nacional. Meu parabéns a V. EX' e conte
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. ~x• um aparte?
com o meu apoio nas profusões do seu pronunciamento.
O SR- LAVOISIER MAIA- Tem V.Exa o aparte; Senador Humberto Lucena.
O SR- LAVOISIER MAIA - Muito obrigado, Senador
O Sr. Humberto Lucena --Tem V. Ex' o meu apoio Humberto Lucena. Realmente, o seu aparte engrandece o
e também' o da minha Bancada para a tese que vem defennosso pronunciamento.
dendo no seu pronunciamento, no sentido da urgência do
Tenho certeza de que esse projeto de V. Ex~ vai ser
revigoramento da Sudene como agência de desenvolvimento aprovado, porque é uma maneira_ de chegarem recursos ao
. r~gional do Nordeste. Na verdade, nobre Senador Lavoisier Nordeste, e o desenvolvimento acontecer. As potencialidades
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existem, principalmente no meu Estado, o Rio- Grande do

Norte. O subsolo do Estado é rico em petróleo, tanto que
é o segundo produtor no· Brasil. O petróleo vai para o-Sul
para ser industrializado e para o Norte não volta nada. E
o turismo?_ E a ifrigàção? A maior-barragem de irrigação
do Nordeste também está, graças a Deus, _no Rio Grande
do Norte --Barragem Armando Ribeiro GOOçalves - mas
é uma -irrigação iilc$iente: se·m "rêcursõS. Aiénl~disso _há o
turismo, em que o Nordeste é privilegiado pefa existência
de praias bonitas. Então, é neceSsãricí que façamos uma união
de bancadas, suprapartidariamente, para salvar o Noideste.
Tenho certeza de que, salvando o Nordeste, o Brasil toma
um novo ritmo de desenvolvimento.
O Sr. Beni Veias - :PCrmite-nle V. Ex• Um aparte ,r nobre
Senador Lavoisier Maia?
-0 SR- LAVOISIER MAIA -Com prazer, ouÇo Qaparte
do nobre Senador Beni V eras.
O Sr. Beoi Veras- Senador Lavoisier Maia, ouço, com
muita atenção, as palavras de V. Ex~ Gostaria de acrescentar •
alguQ.s. aspectos que me parecem relevantes. Em primeiro_ lugar, penso que temos falado muito do Nordeste, mas temos
tido pouca ação no sentido de agilizar uma ação- governamental
que seja capaz de encaminhar os problemas da região. rensando nisso, urge que tentemos, através da Comissão Mista
que estuda o Desequihbrio Económico Inter-R.egional, gerar
algumas idéias novas que possam tratar de maneira mais eficiente o problema regional. De fato, os sistemas que existem
estão velhos, cansados e já exauriram. O própiO FINOR,
hoje, já não apresenta mais o caráter de inovação e de dinamismo que apre_sentava nos seus primeiros dias. Hoje, já não
tem capacidade de resolver os problemas da região. Precisamos nos desvincular dos atuais sisterrias e prõcurar get"ar idéias
novas. Entendo que o fUlcro da questão é- a iriOvação. Por
exemplo, hoje, não só o IU.rido constitucional, como o FINOR,
são tQdos sistemas que trabalham através da iniCiativ-a-priVada.
É muiro para um s6 SfSte"ina. Deveria haver outras formas
de atividades. Propomos que se crie na região uma-corporação
financeira capaz de gerar-úiiciativ3.s maiores;'grandes empre~
sas,-·grandes programas, grandes projetes, que possam realmente transformar a economia da região. Penso qüe isso é
fundamental. Acredito qu_e, lembrando as palavras proferidas
ontem pelo Senador Josafhat Marinho, é necessáriO que se
procure dar consistência aOs prOblemas regionaíS;fãzendo
com que eles sejam estruturados ao longo do tempo. Por
exemplo, em dez anos poder-se-ia acompanhar, anualmente,
o ançlamento desse programa, somando-se, a ~da ano, o
que foi feito no ano anterior. Evitaríamos, assim, a "uma
colcha de retalhos" das pequenas iniciatiVaS. Pretendemos
apresentar, no mês de janeiro, propostas que abordem problemas regionais- perante a Comissão de Assuntos Regionais.
Poderemos, nessa altura, ter novos instrumentos de pressão,
através de propostas que possam ãjudar a Região a encarar
seu problema de maneira definitiva. Parabenizo V. Ex' pelas
suas palavras. Conte com o nosso· apoio~
O SR- LAVOISIER MAIA- Muito obrigado, Senador.
Beni Veras. Faz V. Exa. um trabalho muito importante para
minimizar ·as desigualdades entre as Regiões. Participei de
algumas reuniões da Comissão que investiga os ctesiquilíbrios
inter-regionais e pude constatar que é V. Ex~ um lutador,
um homem interessado em encontrar soluções para esse grave
problema.
É importante que sejani seguidos os caminhos sugeridos
~-r V. Ex• No entanto~ é preciso ~aver vontade: política, a

Quarta-feira 9 10039

começár do Presidente da República, ·para que Sua Excelência, vendo a situação de injustiça social, de desigualdades
regionais, com a força e interesse que tem, nos dê condições
para trabalharmos no sentido de que essa corrente cresça,
diminuindo o sofrimento dos nossos conterrâneos nordestinos.
No território nOrdestino ocorre - não a pobrezã - a
miseria:. Urge que se tome providências. Fala-se muito; todos
nós· falamos muito. Mas as providências ou não exiStem, ou
São morosas demais.
Agradeço a V. Ex',_Senaclor Beni Veras, pelo aparte,
que cOntribuiu e fortaleceu nosso pronunciamento. Muito
obrigado.
O Sr. Josaphat Marinho -Permite-me V. Ex~ um aparte?

o SR. LAVOISIER MAIA- Tenho a satisfação de conceder-lhe o aparte, nobre Senador Josaphat Marinho, que é
nordestino, braço forte e aliado à nossa luta.
O _Sr. JoSapllat M:Srbilio - Seóaâor Lavoisie"r Maia, sou
3peil3S Um compailheiro de V. Ex' da sofrida região nordestina. Diz muito bem.·v. Ex': é precisO- vontãde política. Permita-_ me que eu acrescente: não basta vontade política; é necessário que essa vontade política se traduza em documentos
que a obriguem a transformar a vontade em atos. E o documçnto_ que obriga gOvernos ;t tra~sformar intenção em 3tos
é_o plano de ação. Enquanto-não tivermos, inclusive na Sudene, plano de ação, ou seja, instrumento definidor· de- prioridades em caráter permanente, estaremos sempre, no Congresso e fora dele, clamando cOnti-3. a descontinuidade adminis~r~~va. Acredit9 e confio em qu-e a ·açiô âo pobre ·senador
Beiti. Veras, no trab~ho que vem desenvolvendo, concorra
Ii1Uit0 p"al'a que esSas· ações isOladas dos dirígentes· da Sudene
transformem-se em planos de caráter permanente. QuáDdo
ta_l ocorrer, pode variar até a vontade dos eventuais dirigentes,
mas o. documento em que se declaram as intenções e se especificam as prioridades continuará surtindo efeitos. É do que
_estamos precisando.
O SR- LAVOISIER MAiA- Muito obrigado, nobre Senador Josaphat Marinho.
__
- --""=Tem razão V. Ex~: há de haver o documento, há de
haver o ato. Não obstante, é necessário vontade política. Não
eXistindo vontade política, fica inviabilizada a segunda parte:
Confiamos no Presidente Itamar Franco, no novo Superintendente da Sudene, que é jovem, inteligente e competente,
pois precisamos do apoio governamental. Sem esse apoio,
~ada poderemos re'S"?lver.
O Sr. Guilherme Palmeira- Permite V. Ex~ uma p3rte?
O SR. LAVOISIER MAIA- Com prazer, nobre Sena;
dor.
O Sr. Guilherme Palmeira- Congratulo-me com V. Ex'
por mais um pronunciamento em favor da nossa região. Solidariz~~~e também COlJl o que coloca o nQbre: Senador Josaphat
Marinho, em seu aparte, quando diz que preciSamos transformar em leis os projeteS por ri6s idealizãdos. Fomos governadores- V. Ex~, do Rio Grande do Norte, e eu, de Alagoas
-e sofremos juntos. QUantoS elementos oferecemos à deliberação· não só da Sude"ne, mas do Governo Federal, e quantos
poucos foram os resultados, apesar de todo o esforço! Falta
um planejamento mais global. O trabalho do Senador Beni
Ve.;:~s está sendo louvado por todos nós, por todos os políticos,
pois está tentando colocar as coisas no eixo. Infelizmente,
nãO temos a sorte do Senador Saldanha Derzi, do rico Estado ·
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do Mato Grosso, que pode- facilmente engordar os seus bOis ...
os nossos bois São Ihagrbs e -sofridos, e não o -Sao devido
a desvio de recursos que seriam destinados ao Nordeste, mas
devido, às vezes, à má aplicação. Querenlos_ um projeto permanente, com soluções definitivas para o Nordeste. Evide?temente, precisamos de dinh~iro para que isso se torne realidade. Quando Governador de Alagoas, ptoCürei empregãr os
recursos da seca· em soluç6es definitivas, investindO verbas
destinadas a pequenos açudes, pequenas barragens em programas permanentes. Inauguramos, por exemplo, a Adutora do
Sertão, que ·Serviu -à 12 MuE_icípios e:a ~. 24 povoa~o~ ~_om
água do Rio SãO FranCisco. São projetoS que préc1sam ser
viabilizados de maneira mais ampla em todo Nordeste. Não
queremos simplesmente os recursos da emergénci~. do n:tOmento da seca, que, ·aliás, são cíclicOs;-ifueremos os recursos
para soluções que venham a viabilizar o Nordeste, para que
amanhã nobre Senador Rachid Saldanha Derzi; essa Região
possa co'ncorrer, erri pé de igualdade,_com os grandes projetas
do Mato Grosso, rtáo precisando de tantc;>s rec~rsos quanto
os necessários para à -engorda de bois. Que-remos salvar_ os
pequenos e médioS agricultores, S!?m nenhuma outra intenção.
O projeto Pode exigif um vofUme maior de verbas, mas pode
ter retorno a curto prazo, a um prazo bem menor do que
o exigido p_ara a ·engon;la_dos bqis_no Mato GrosSo.- ~ei_que
V. Ex• bririca, mas sabe da seriedade e das dificuldades por
que passa o Nordeste. Temõs prõjetos para sOluções defin!tivas; evidentemente, para concr~tizá~~o~. p~ecisamos de recursos. Nobre Senador Lavoisier Ma1a, _-congra~ulo-IIle çom
v. E~ por mais este pronUnciamên'tO; peJa aÇào do Senador
Beni Veras e_- de outros companheiros do Nord~ste_. Vamos
buscar soluções, soluções que não deixem _mt_irar dúvidas sobre
quais são as intençôes dOS poiíticos nordestinos._ Queremos
nos integrar ao desenvolvimento brasileiro; queremos _ver o
Brasil se desenvolvendo.
O SR. LAVOISIER MAlA - Obrigado, Senador Guilherme Palmeira.
Fui Governador ao meSinci tempo em que V. Ex•, sofremos juntos em decorrência da falta de chuva na região, mas
fiZemos alguma cõisa. Aliás,-fizemos_II).u~ta Coisa_pelaregião,
V. Ex~ em A lagoas -e- nós no Rio Grande _do Norte:
-_-Cito a barragem de Armando Ribeiro Gonçalves, a maior
barragem de irrigação do Nordeste, que foi construída em
quatro anos, opcrfodo que passamos pelo Governo do Estado.
Na verdade, precisamos de água, de mais duas ~ar:~g.ens
importantes, no Rio Grande do Norte; Santa Cruz e 01tictca~
na região do oeste e do Seridó. O que não nos falta é vontade
de trabalhar e honestidade para aplicar corretament~ os recur·
sos para a região sair da miséria e com iSso perturbar menos
esse povo do lado de cá, que é rico por natureza, o pessoal
do Sul, o pessoal que brinca, que zomba de nós, mas que,
indo ao Nordeste_~_ vê que temos vontade política, que_ temos
força para realizar e transformar uma região pobre numa r~
gião menos sofrida. Por isso a solidariedade dos homens p~bli·
cos do Nordeste, de todos, independentemente de parttdo,
e também dos homens da região menos sofredora; de São
Paulo, de Mato Grosso_, de outios Estados mais rlt?<JS,_porque
não serão mais incomodados pelos nordestinos. A hora _em
que nos ajudarem, fixar·nos·emos lá e ficaremos maís felizes
e agradecidos._
_
-_____ _
Muito obrigado, Senador Guilherme Palmeira.
O Sr. Júlio Campos- Permite-me V. Ex' um apã.rt~
nobre Senador Lavoisier Maia?
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O SR- LAVOISIER MAIA -Ouço o Senador Júlio Campos.
O Sr. Júlio Campos - Na qualidade de rep~eseptante
do Estado de Mato Grosso, ouvi com muita aterição o seu
brilhante pronunciamento, e os apar~es a ele conferidos. V.
Ex~ analisa a triste e dramática sitUação que vive o ~or~e~~-~
-nCiSta fase angustiante da própria Nação ór3sil~ira, quando
o povo está cada vez mais pobre, mais esfomeado, mais entris·
tecido com uma alta recessão econômica, vivendo grandes
dificuldades financeiras. Isso ocorre e-m todo o Brasil e de
modo especial nos Estados menos desenvolvidos, no Nordeste
e também no meu Mato Grosso~- Eu conheço bem, não só
as capitais do Nordeste, grandes pólos turístíCos que sã9, como
também o--seu interior, sofrido, trabalhador. Há poucos dias
visitei o interior do PíaUí, onde um grupo de empresários
mato-grossenses está investindo na agricUltura plantando arroz
e soja, já com sucesso total, na região de Uruçuí, onde muitos
mato-grossenses adquiriram terras e hoje estão tendo sucesso
empresariaL O nobre Senador Josaphat Marinho tem razão
quando diz que não adianta brigarmos por -recursos-•. fazerm?s
pronunciamentos, se a Sudene, a Sudam e ~s demais orgamsmos regiomüs não têm planos e metas, como havia no pas~ado,
na gestão do saudoso Presidente Juscelino Kubítschek, que
publícou Planos e Metas do Governo JK, quando, aí sim,
a Sudene cumpriu a sua finalidade, a antiga Spvea, hoje Sudam, cumpriu também a sua finalidaae e todo o Brasil cresceu,
se desenvolveu. Em passado recente, também, houve gover~ nOS qUe atenderam as nossas reivindicações: Lembro a _figura
majestosa do Ministro Mário Andreazza que, quando Mmistro
do Interior, ocupou os espaços- do desenvolvimento não só_
no Nordeste, como na nossa região· amaiônica, no CentroOeste. E Mato Grosso também, com o elogio que tem de
ser um Estado rico; um estado_ desenvolvido ~Graças a
Deus!, - é um Estado erri-desenVOlvimento, com terras muito
hoje o terceiro maior produtor de grãos deste País; na próxima
s__aíra, nós vam-os colher cerca de seis milhões e quinhentas
rrlíl toneladas de grãos de soja, de aroz, de milho e de feijão.
Temos uma grande produção pecuária; na produção mineral,
o nosso Estado é o mais rico. Mas, mesmo assim, carente
e abandonado pelo Governo Federal. Tanto é que Mato Gros-- So, hoje, Senador Lavoisier Maia, está tão abandonado quanto
o Nordeste, porque a única obra que havia no Estado e há pouco dias V. Ex~ fez "uma visita rápida ao meu Estado,
participando do seminário sobre desequilíbrios regionais, tão
bem comandado pelo eminente Senador Beni V eras, e póde
sentir de perto a reclamação que existe dos políticos-- e dos
empresários de Mato Grosso, pelo abandono- a única· obra
federal que havia no meu Estado, a Usina Hidroelétrica do
Rio Manso, lançada no governo do nordestino e rnaranhense
José Sarney, teve suas verbas cortadas nesses últimos dois
anos e está paralisada. Nós estamos carentes de energia, de
estradas, queremos estradas-de-ferro para transportar a nossa
grande produção, queremos navegação fluvial, queremos
energia, queremos desenvolvimento. Está grassando no mo·
mento~ em meu Estado, um sentimento de insatisfação em
decorrência do tratamento que temos recebido do Governo
FederaL Mato Grosso prefere ser departamento da República
da Bolívia a ser um Estado brasileiro, porque nós somos muito
mais bem relacionados hoje com o povo boliviano, que é
nosso vizinho~ do que com o próprio Governo Federal que
nos trata a pão e água. As reivindicações de Mato Çirosso
não têm andamento nos ministéri_ps; sequer são liberados os
convênios já assinados. EntãO, estamos sofrendo tanto quanto
.
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o Nordeste. Não tanto, porque lá existe o problema climático.

la, aplicada no Brasil só está beneficiando e criando uni seg-

O nordestino sofre_ mais por causa da seca, um problema
seriissimo. E quando chove, chove em excesso.· Nós temos
a felicidade, Deus nos abençoou dandoRnos um clima mais
apropriado, temperado, sem grandes chuv:,ts, sem grandes secas, proporcionando um bom desenvolvimento. Queremos
nos solidarizar com V. Ex~ diz~ndo que o Centro-Oeste gostaria, o Mato GrossO gOstaria de ver o Rio Grande do Norte
e tod_o o_ Nordeste desenvolvido, com progresso, sendo assistido na educação, na saúde, com o seu povo uSufruindO do
bem-estar social, não s6 o Nordeste, mas todo o Brasil. E
não é justo o que. vem ocorrendo hoje, uma Nação tão rica,
tão próspera comO o Brsil ter tantos flagelados, ter tantos
famintos, neste finàl de século, próximo ao ano -2000. Tem
V. Ex~ o meu apoio e a minha solidariedade, nobre Senador.
O SR- LAVOISIER MAIA - Muito obrigado, Senador
Júlio Campos.
Recentemente estivemos em Cuiabá, p3rtlcipando da reunião da Comissão Mista para Estudo dos Desequilíbrios InterRegionais Brasileiros, presidida pelo Senador Beni Veras,
e pude sentir a pujança do Estado de V. Ex~ A veidade é
que o Estado de Mato Gros~o _é be_m ~en6.s _pQ~re do que
o Nordeste. Se o. GO-verno Federal abandonou o Estado de
V. Er nesses dois últi'mos anos, lmaiina o pobre NordeSte.
Os Bancos estaduais de desenvolvimento do Rio Grande do
Norte, Piauí, e Paratb3. foram liquidados esti.ijudicialmente
pelo Governo Collor, prejudicando o desenvolvimento daqueles três Estados pbbres do Nordeste. Mas a vontade do povo
do Mato Grosso e do Rio Grande do Norte é maior do _que
todas as dificuldades. Vamos, juntos, tirar esse povo da pobreza e melhorar as condições de vida do brasileiro, principalmente dos nordestinos.
O Sr. Ruy Bacelar- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. LAVOISIIiR MAIA·- Ouço, com prazer, o aparte
de V. Ex•
O Sr. Ruy Bacelar ~Nobre Senador Lavoisier Maia,
primeiramente, a minha solidariedade pelo brilhante discurso
que V. Ex~ faz nesta tarde. Permitam-me, também, alguns
dos Srs. Senadores discordar de algumas afill11aç6es feitas
em apartes a V. Ex•, quando alegam que nos faltam planos.
Eu quero crer, eminente Senador, que -planoS- nós temos demais. O que nos está faltando é coragem para implementar
esses planos. O que nos tem faltado é coragem para mudar
alguns setores da nossa própria Sudene, Sobretudo para que
haja uma melhor democratização dos recursos, sobretudo os
recursos a fundo perdido que, cada vez mais, ficam nas mãos
de poucos em detrimento da grande maioria. Daí, poucos,
no Nordeste, enriquecem-se facilmente com esse dinheiro do
povo, que é um dinheiro que devia ser sagrado; entretanto,
é recebido por esses poucos, e sãO oS ri:IesrilOS, as êaras são
as mesmas. Se V. Ex~ for a reunião da Sudene, verá que
as caras são as mesmas de dez, quirize-, vinte anos atrás, até
a presente data, mas sãO os mesmos homenS, que enriqueceram malandramente com o dinheiro do povo - a verdade
é essa - dinheiro que não tem retorno, e o retorno que
tem é muito pouco. Precisamos democratizar esSe recursos
para que muitos possam recebê-los e, ao mesmo tempo, retorná-los aos cofres públicos. Há pouco, ouvi do eminente Senador Júlio Campos: grande safra neste País, aumentar a produção de grãos, dinheiro para a agricultura, mas dinheiro que
sai. Pergunto: esse dinheiro retoma para os cofres públicoS?
N~o retorna por9ue ~política económica, sobretudo a agríco-

mento diferente na sociedade brasileira, de ~ventureiros e
-picaretas, porque o honiem sensato, equilibrado, não vai ma1s
ao banco tomar dinheiro para plantar milho, para plantar
feijão, para criar o boi, para fazer qualquer tipo de investimento, porque se ele assim proceder, não paga. Então, se
V. Fx~ for ·a Mato Grosso, se for a Barreiras, o que verifica,
meu prezado Senado, é que o dinheiro sai. Entretanto, produz-se alguma coisa, mas quando começa a haver o retomo
desse dinheiro, muitas famílias abandonam suas propriedades
e vão para outras plagas fazer a mesma coisa; tomar dinheiro
e mais dinheiro, quando vão pagar, eles' se vão, daí essa política
errada do Governo. Concluindo, é preciso ooragen1 _para mudar, aplicar uma PolÍtica séria em benefício; sobretudo dos
mais carentes. Muito obriga~o a V. Ex~
O SR- LAVOISIER MAIA -Muito obrigado, Senador
Ruy Bacelar, suas palavras são importantes.
Contamos, hoje, com a presença, em plenário, de um
nordestino, Senador Hugo Napoleão, hoje Ministro das Comunicações. Tenho certeza que S. EJé', conhecedor dos problemas tlo Nordeste, está integrado e solidário conosco nessa
luta do Nordeste. A presença de V. EX" aqui no plenário
Só DOs fortalece ainda mais; é a presença do Executivo vendo
O nosso trabãlho e nos dando apoio.
· Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer ao Dr. Cássio
Cunha: Lima, que reCebeu a incumbência de vencer esse desafio, que rogamos a Deus que lhe dê a coragem dos bravos,
a teimoSia dos fOrtes- e a clarividência dos estadistas para
retomar o desenvolvimento do Nordeste através de uma Sudene forte e atuante_.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Lavoisier Maia, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupado pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi,
3'~ Secretário.
O Sr. Pedro Teixeira - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE- (Rachid Saldanha Derzi)- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT- DF. Para uma breve
comunicação. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, há cerca de 15 dias estivemos na Cidade-Satélite
de Taguatinga trocando idéias com a juventude sobre os problemas das reformas da nossa lei partidária e da lei eleitoral.
Naquela época dissemos para esses jovens que era muito im-portante a participação deles, definitivamente, na vida do
País - todos eleitores - e não bastava apenas aquele momento de pintar suas caras vir exercer sua cidadania num
momento crítico, mas que fosse dia a dia, hqra a hora, esquina
a· esqUina, instante a "instante.
A participação da juventude nos destinos do País, mormente porque exercem o direito de voto, é uma questão alta_
mente significativa e impo[t_ante.
Por isso, Sr. Presidente, ao ter visitado o Centro de Ensino Ave Branca, em Taguatinga, vejo com mliifa aieg·na e
para honra do Senado, a nossa galeria engalanada por essa
juventude que, sem dúvida nenhuma, dará uma considerável
contribuição para um melhor destino da nossa Pátria.
Muito obrigado a vocês por nos honrar, e voltem sempre.
--Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

e
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COMPARECEM MAIS OS SRS_ SENADORES:

Antonio Mariz - Bello Parga - Carlos De'Carli - Eva
Blay - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - J osaphat Marinho - Mãrcio Lacerda -Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A Preiidência propõe ao Plenário o nome do Senador Nelson Carneiro para representar o senado Federal Como integrante da
delegação brasileira em solenidade d_e instalação da sede definitiva do -Parlamento Latino-Americano, a realizar-se em s·ão

Paulo, nos dias 10, 11, 12 e 14 do corrente.
Em votação a proposta.
_
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.

(Pausa.)
Aprovada.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Sobre
·a mesa, comunitaÇão que Ser:i lida pelo Sr, 1? Se~etário.
É lida a seguinte
...
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos termos dos arts. 55, III, da Constituição c 39, a, do Regimento Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, no perfodo de 7 a 20 de dezembro de 1992 a fim de, no desempenho
de missão com que me distinguiu o Senado, integrar a Delegaç~o do Brasil à XL VII Sessão da Assembléia Geral das
Nações Unidas, de acordo com decreto de 2 de dezembro
de 1992, Ministério das Relações Exteriores-:- Atos do Poder
Executivo (DOFC 3-12-92, pg.7673, seça61If ·
·
Cordialmente, -Senador Francisco Rollemberg
Brasilia, 3 de dezembro de 1992
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)-0 expediente lido vai à publicação.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 51 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
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que altt!ra o Regulamento Administrativo do Senado
Federal e reestrutura a Subsecretaria de Assistência
Médica e Social. (Dependendo de Pareceres).
Nos termos do art. 140, a, do Rcgim.ento Interno, designo
-o nobre Senádor Bello Parga para proferir o parecer. em
Sübsfituição à Comissão de_ Constituição, Justiçâ: e' Cidadanía.
O SR. BELLO PRAGA (PFL- MA. Para proferir parecer)- Sr. P.resÍdente, Srs. Senadores. este parecer de plenário
trata de Projeto de iniciativa da Comissão Diretora, cujo objetivo é de reestruturar a Subsecretaria de Assistência Médica
e Social do Senado.
A ele foram apresentadas. no prazo regimental, quatro
emendas.
Tanto o projeto quanto as emendaS não apresentam eiva
de inconstitucionalidade e foram apresentados em obediência
às normas regimentais que regulam os nossos trabalhos.
Com referência. portanto. ao aspecto que cabe ser Cxaminado pela Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, nosso parecer é favorável, tanto ao Projeto quanto às Emendas
a ele oferecidas.
Entretanto, a fim de viabilizar a 3plicação da Resolução
n·,. 55, de 1992, recentemente promulgada, possibilitando o
cumprimento da atividade de cada um dos respectivos Serviços
da Subsecretaria de Taquigrafia, apresentamos, coni.o -Conclusão de nosso parecer, mais a seguinte:
EMENDA N•5
Acrescente-se ao projeto, onde couber:
.. Art. -A tabela de distribuição de funções gratificadas, código 11.02.02, do Regulamento Administrativo__ do Senado Federal, passa a vigorar acrescida
das seguintes funções: 10 de Supervisor Taquigi"áfico,
Símbolo FG 2; e 20 de Revisor Taquigráfico, símbolo
FG 3.'"
É esse, portanto, o nosso parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O parecer conlui favoravelmente ao projeto e às Emendas n'·" de
1 a 4 de plenário, apresentando a Emenda n·• 5.
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Iram Saraiva para proferir o parecer sobre
as emendas de plenário, em substituição à Comissão Diretora.
Concedo a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva.
O Sr. Rachid Saldanha Derzi, 3" Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro
Bene1•ides, Presidente.

Sobre a mesa, requetimento que será lido pelo Sr. to
Secretário.
_
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 88Z, DE 1992
Inversão da Ordem do Dia
Nos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Intergo1
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim do que, a matéria
constante de item n~ 1 seja submetida ao Plenário em último
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO.Para proferir
lugar.
parecer. Sem revisão do orador.) -:- Sr. Presidente, S_rs_. ~e~a
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1992. -Magno Badores, o Projeto de Resolução__ n'~ __68_,_de 1992, de IniCiativa
celar.
da Comissão Diretora, teve por objetivo dar nova estrutura
à Subsecretaria da Assistênciá Médica e Social, a fim de pro·. O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Dcrzi)- Apromover a sua adequação às necessidades r~queridas ~ar_a o
vado o requerimento, será feita a inversão solicitada.
seu melhor funciOnametltO, -e, em última anáhse, para ot1m1zar
Item 2:
o· atendimento médico devido aos Senadores e Servido:res da
PROJETO DE.RESOLUÇÃO N•i68, bE"i992
Casã e seus dependentes. Ao projeto fora~apres€mtadas q~a
(Em regime de urgência n-os termos do art. 336,
tro emendas de plenário e uma de autona do Relator des1g_ nado, o nobre Senador Bello Parga, que apresentou parecer
c, do Regimento Interno).
oral, em substituição àquele que ~beria à do~ ta Comissão
Discussão, em turno único;do Projeto de Resolução n'' 68, de 1992, de iniciativa da Comissão Dinitora,
de Constituição, Justiça e Cidadania.
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As Emendas n?-~ e 2 pretendem dar nova redação à
emenda do projeto e são apresentadas em decorrência de
alterações sugeridas nas Emendas n9 5 3 e 4. .
Nosso parecer é favorável à Emenda no 1 e, em conseqüência,- pela rejeição da Emenda n~ 2.
A Emenda n"' 3 tem por objetiVo adaptar os serviços
desenvolvidos pela Secretaria-Geral da Mesa ao processo-de
informatização ora el:n deSenvOlvimento nesse órgão, dotando-o da necessária infra-estrutura para fazer face às novas
e imprescindíveis necessidades do Podar Legislativo.
O nosso parecer, considerando os serviç-os desenvolvidos
pela Secretaria-Geral da Mesa e o seu papel no processo de
infOITnaçáo e divulgação dos trabalhos não só do Senado,
como também do Congresso Nacional quando em reunião
de suas Casas, é favorável à emenda.
A Emenda n9 4 refere-se à criação de cargos de Secretários
de Comissões, hoje denominados Assistentes de Comissões,
e define as suas atribuições.
Realmente, há de se considerar que a Subsecretaria de
Comissões desenvolve atribuições específicãS, que- dependem,
em muito, do trabalho afeto aos servidores que atendem,
de maneira adequada a responsável, aos membros dos órgãos
técnicos da Casa, razão por que o nosso parecer lhe é, no
méritO, favorável.
Quanto à Emenda n9 5, de autoria do nobre Senador
Bello Parga, urna vez que tem por escopo viabilizar a aplicação
da Resolução já existente, nosso parecer também lhe é favoráveL
Sr. Presidente, o Projeto de Resolução n9 68, de 1992,
cujo parecer ora estamos apresentando, tem a sua relevância.
Por várias vezes, estivemos debatendo, em reuniões. da Mesa
Diretora, a respeito do assunto e pudemos constatar que é
realmente necessário alterarmos o Regulamento Administrativo do Senado Federal e reestruturar a Subsecretaria de Assistência Médica e Social, uma vez que o Senado Federal possui
hoje realidade que não podemos desconhecer.
O trabalho que vem sendo feito pela Subsecretaria de
Assistência Médica e Social é de muito fôlego; impõe-se a
adequação de sua estrutura às necessidades crescentes do Setor. Hoje, como Presidente do SIS, posso afiançar não Só
aos Srs. Senadores, mas também aos servidores, que a demanda de serviços é enorme, sendo preciso, portanto, que a Casa
entenda a necessidade de se adequar, cada vez mais, os seus
serviços a· essa realidade. Ou fazemos isso, ou ficaremos à
margem do desenvolvimento que se faz necessário para o
funcionamento tranqüilo e-sereno do Senado Federal.
Por esta razão foi que apresentamos cr parecer, como
o flzemos também na Mesa Diretora, defendendo a mesma
tese. Defendo em plenário, acolhendo, finalmente, as Emendas n,.s 1, 3, 4 e 5, pcir entender que estaremos, a par do
que fazemos com a Subsecretaria de Assistêricia Médica e
Social, atendendo tamb_ém aos reclamos dos outros segmentos
que servem ao Senado Federal, dando-lhes condições de melhor trabalho não só a esta Casa, mas, como de _resto, também
ao Congresso Nacional.
O parecer, Sr. Presidente, está lavrado nos termos que
acabo de apresentar, e espero que os nobres Pares o acolham.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - O parecer
conclui favoravelmente às Emendas de no;t; 1 ,3,4 e 5 e contrário
àden'2.
Discussão do profeto·e das emendas, em turno único.
(Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, está encerrada adiscussão.
Em votação o-projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Srs. Senadores que o aprOVarit queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
·
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -Passa-se à
votação em globo das emendas com parecer favorável.
Os Srs. Senadores que as aprovam queíram ·permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovadas.

EMENDAN' I
A emenda do Projeto de Resolução n' 68, de 1992, passa
a vigorar com a_ se_guínte redação:
"Altera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal e dá outras providências.''
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1992. __Magno Bacelar.

Senador

EMENDA N•3
Acrescente-se a seguínie emenda aditiva ao- Projeto.
Os arts. 10, 14, IS, 17, 18, 19, 20, 22a 30, do Regulamento
Administrativo do Senado Federal passam a vigorar com a
seguinte redaçãó:
"Art. 10. À Secretaria-Geral da M-esa compete
prestar assessoria à Mesa, no desempenho das atribuições previstas nos arts. "48, n""~ 1 a -"33, 52, alíneas a
e b, 53, 54, alíneas a a i, 56, alíneas a a c e __402 do
Regimento Interno do Senado Federal e §§ 39 a 6~
do art. 57 da Constituição, bem- corno a coordenação
do provimento de informações pertinentes à tramitação
de matérias legislativas.
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria-Geral_
da Mesa:
I - Gabinete;
II- S~endç_o _de_Protocolo Legislativo;
III- Serviço de Sinopse;
IV- Serviço de Atividad_es Auxiliares~
V- SÚvíço de Apoio a Plenários;
VI- Serviço de Distribuição de Avulsos;

VII -Subsecretaria de Coordenação Legislativa
do Senado Federal;
VIII....,..- Subsecretaria de Coordenação Legislativa
do Congresso Nacional;_
IX- Subsecretaria de Expediente.
Art. 14. Ao Serviço de Atividades_ Auxiliares
compete coordenar. orientar e fiscalizar a execução
das tarefas de suporte administrativo vinculados à Secretaria-Geral da Mesa e executar outras ~arefas correlatas.
Art. IS. .. ......... ·- ·""'·--·---- ·-- ---·- ..... --- ..... .
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de
Coordenação Legislativa do Senado:
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 Confe~ência e Revisão;
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VII - Seção de Admimstraçao.
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 c
enviadas, no
mês anterior, à sanção, à promulgação e à Câ~ara,

as

executar outras tarefas correlatas.

Art. 18. Ao Serviço de Coordenação de Informática compete o registro e disseminação sistemáticas
das informaç6Cs -legislativas.
Art. 19. Ao Serviço de Estatística cõinpete compilare organizar os dados estatísticos referentes às atividades legislativas do Senado para o Relatório da Presidência e .e?'eçutar outras tarefas correlatas.
Art. 2ü. .. ................. ., ..•. ., ..................... ,"
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de
Coordenação Legislativa do Congresso ]'tll~cional:
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 Legislativa compete providenciar a publicação do expediente recebido
e despachado pela Mesa; diligenciar no sentido da observância dos prazos legais e das normas regimentais
de tramifiaçâCdegislativa; registrar as questões de ordem decididas pela Presidência, e executar outras tafefas correlatas.
Art. 23. Ao Serviço de Coordenação de Informática compete o registro e disseminação sistemática
das informações legislativas.
Art. 24. Ao Serviço de Estatística Compete compilar e organizar os dados estatísticos referetltes às atividades afetas às sessões conju-ntas do Congresso Nacional, para o Relatório da Presidência, e executar outras
tarefas correlatas.
Art. 25 .. A Subsecretaria de Expediente compete elaborar a correspondêncía 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 infoimações sobre proposições
e executar outras tarefas correlatas.
Parágrafo único. Sãb órgãos da Subsecretaria de
Expediente:
I - Gabinc: ... ,
II- Seção de Administração;
III - Seção de Redação;
IV- Serviço de Coordenação de Informática;
V- Serviço de Expediente;
VI - Serviço de Conferência e Revisão~
VII- Seção de Acompanhamento Legislativo;
VIII - Seção de Estatfstica.
Art. 26. À Seção de Administração compete receber, controlar e distribuir o material e o expediente
da Subsecretaria. proceder ao controle interno de seu ·
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pessoal, solicitar serviços de manutenção de equipamentos quando necessário, registrá-los e autorizar sua
retirada para conserto ou substituição. e executar outras tarfas correlatas.
Art. 27. À Seção de Redação compete--rF!digir
a correspon~~ncia ofic!al da Mesa, operar terminal de
vídeo do Sistema Integrado de Telex e Telegramas,
e executar outras tarefas correlatas.
Art. 28._ Ao Serviço de_ Coordenação de Informática compete digitar, diagramar, compor e reproduzir textos, operando microcomputadores e terminais
de vídeo, re~uperar informações referentes ao processo
legislativo disponíveis nas baseS de dados acessadas
pela Subsecretaria e executar outras tarefas correlatas.
Art. 29 .. Ao Serviço de Expediente compete ex~
pedir a correspondência oficial da Mesa, mariter fichário da correspondência recebida e expedida e o controle
dos prazos das matérias encaminhadas à sanção, confeJjr as publicações no Diário Oficial e no Diário do Congresso Nacional e executar outras tarefas correlatas.
Art. 30. Ao Serviço de Cçmferência e Revisão
compete rever os textos elaborã.dos no âmbito da Subsecretaria. a sua reprodução, os autógrafos, conferir
as publicações com os textos aprovados pelo Senado
Federal e pelo Congresso Nacional, providenciando
as correções necessárias, e-·ex.ecütã.r" OUtras tarefas correlatas."
Inclua-se onde couber:
"Art.
Ao Serviço de Apoio a Plenários compete registrar a presença do Senadores às sessões do
Senado e do Congresso, de acordo com o art. 13 do
Regimento Interno; manter arquivo atualizado das licenças concedidas aos Senadores; executar tarefas de
apoio relacionadas ao atendimento das sessões de Plenários; zelar pelo cumprimento dos arts. 182- a 185
do Regimento Intemo.
Art.
Ao Serviço de Distribuição de Avulsos
compete receber e fornecer avulsos das matérias em
tramitação, organizar e distribuir a coleção de avulsos
das proposiçõt:_s constantes da Ordem do Dia das sessões do Senado e do Congresso e executar outras tarefas
correlatas.
Ao Serviço de Coordenação Legislativa
Art.
do Senado compete preparar a Ordem do Dia das sessões do Senado, organizando os originais das matérias
em tramitação; atender a inscrição de oradores em livro
próprio; organizar as matérias para despacho da Presidência e executar outras tarefas coorrelatas.
Art.
Ao _Serviço de Conferência e Revisão
compete rever os textos elaborados no âmbito da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado, providenciando as correções necessárias, e executar outras
tarefas correlatas.
Art.
Ao Serviço de Coordenação Legislativa
do Congresso compete preparar a Ordem do Dia das
Sessões conjuntas do Congresso Nacional, organizando
os originais das matérias em tramitação; atender a inscrição de oradores em livro próprio; organizar as matérias- para despacho da Presidência e executar outras
tarefas correlatas.
Art.
Ao Serviço de Conferência e Revisão
compete rever os textos elaborados no âmbito da Sub-
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secretaria de Coordenação Legislativa do Congresso,
providenciando as correções necessárias, e_ executar outras tarefas correlatas .. _ .
Art.
-À Seçào de Acompanhamento Legisla-

tivo compete alimentar o Sistema--de_ Processamento
de Dados, de acordo com o procedimento estabelecido
pelo Prodasen, mantendo atualizadas as informações
referentes às prop-osições quanto à sua tramitação, encaminhar proposições ao Protocolo Legislativo com
destino ~(Subsecretaria de A[quivo, e- execUtar outras
tarefas correlatas.
Art.
À Seção de EstatístiCa compete compilar
e organizar dados estatísticos referentes às atJvidades
legislativas e afl.!'tas à correspondência ofjcial da Mesa,
dos autógrafos confeccionados para o Relatório da Pri~
me ira S_e_cre_taria, e executar outras tarefas correlatas.
O cargo de _Dirctor da Subsecretaria .de Expedien~
te. código SF DAS 101.3, é transformado em código
SF DAS 101.4.
A Tabela de _Distribuição das Funçoes Gratifi"cadas, Código 05.00.00, passa ~aVigOrar com a seguinte redaçao:

06 -'Assistente Téciiíco ___:.....:...................-··-·-- . FG 1;
05- Chefe de Serviço .............- - - - · - - - - - FG I;
01 - Chefe de Gabinete .......................... -·---- FG 1;
01 - Subchefe de Gabinete ········--·------········-- _ FG 1;
02- Secretãrio de Gabinete ···················--------····. FG 2;
01 -Secretário de Comis8ao ··········-··-----=·····--·- __ FG I;
21 - Assistente de Plenário ············-···········-.___ FG 3;
04 -Auxiliar de Cont. de Informaçáo ...... ::...:..... : FG 3;.
05 - Auxiliar de Gabinete ···················-···-·---- FG 4.
A Tabela de Distribuição das FunçOes Gratificadas, código 05.01.00, passa ·a Vigorar cotn á seguinte redaçao:
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EMENDAN''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 Çomissão, função gratificada" FG.1,
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-proposições ·e -os documentos recebidos;
receber, processar e encaminhar aos respectivos relatores matéria.s_ç_g:rhenda$; organizar a pauta das reuniões;_
preparar e ·encaminhar convocação; preparar cor'respondénda e as atm; das reuniões; controlar os prazos
das prõpõ-s!Çóes em tramítaçãõ nas Coril-iSsões; preStaras informações necessárias aos membros da Comissão,
imprensa e outros ófgãos·ii"~:t~-resSadOS;íiscalizar execução das tarefa~ compreendidas nas linhas de _competência administrativa integran-teS do ·s-erviço; manter
informado o Diretor a que estiver subordinado sobre
as atividades do serviço~ decidir sobre problemas administrativos dos servidores imediatamente subordina·
dos; ass.istlr âO PreSlde-nte demais Membros da Corri issão nas reuniões plenárias do órgão ou a qualquer mo~
mente que for solicitado, e desempenhar atividades
peculiares ao cargo, de iniciativa própria ou de ordem
-superior."

a

e

O SR. PRESIIÍENTÉ (Mauro Benevides) ....:. Passa-se.~
votação da emenda de parecer contrário.
· --Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitada a Emenda n" 2.
·
-A matéria vai à Co~issão Diretora para redaç_ão final.

ª

02- Assistente Técnico ··-·····-··············----·- .FG 1; .
04 - Chefe de Serviço ·····-····-·· --·····-··-··-FG 1·
É a seguinte a emenda rejeitada:
02 - Chefe de Gabinete ---·········---········
..
. FG
01 - Secretário de Gabinete ········-··
___ Ã"_G 2;
EMENDAN'2
09- Auxiliar de Cont. de Informação ·········--······ . FG.3;
Altera
a
~menta do Projeto de Resolução n" 68, de 1992,
08 - Auxthar de Coordenação Legislativa ·······--FG 3;
_
01 -Auxiliar de Gabinete--···············--····--·_ FG 4. que pas~ a VJ.gorar com a_ seguinte redação:
''Altera
o
Regulamento
Administrativo
do
Senado
A Tabela de Distribuição das FunçOes Gratificadàs, códiFederal e reestrutura as Subsecretarias de Assistência
go 05.02.00, passa a Vigorar com a seguinte redação:
Médica e Social, e de_Comissões."
02 -Assistente Técnico ....... :~ .....:....:..~----- FG I;
04 - Chefe de Serviço .:=:....:...........:..___.:_:_____ FG 1·
. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me02 - Chefe de Seção .............
···---··- FG
sa, parecer da Comissão Diretora, oferecerido a·redação fíll-ãi
01 - Chefe de Gabinete ···········----·---- FG 2;
da matéria, gue será lida pelo Sr. !? Secretário.
-05 -Auxiliar de Cont._ de Informação ........,........ FG 3·
É lidC! a seguinte
05 - Auxiliar de Cootdneação Legislativa ..........
FG 3~
01 - Auxiliar de Gabinete ·····················----··FG-4:
PARECER N• 455, DE 1992
A Tabela de Dístríbuição das FunçOes Gratificadas, c6di(Da Comissão Diretora)
go 05.03.00, da Subsecretaria de Expediente passa a Vigorar
com as seguintes funçoes gratificadas:
Redação final do Projeto de Resolução n' 68, de
1992.
N° de Função
Denominaçlio
Sfmbolo
. A Comissão D_iretora apresenta a redação final do Projeto
02 -Assistente Técnico ................................ ~-FG I·
de Resolução n,. 68, de 1992,_que altera o Regulamento Adrni~
01- Secretário de Gabinete ...........•...::... ·· -- . · FG
nistfafiVo do Senado Federal e _reestrutura a Subsecfetaria
de Assistência Médica e Social.
_~
03 - Chefe de Serviço -·······················-···---"· _ FG 1;
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de dezembro de 1992.
04- Chefe de Seção ·····-·········--·····-··---·-···-· .• FG 2;
.......:.Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho, Reiã-tor 13 -Auxiliar de Cont. de Informação ·-·--·-········ FG 3;
Iram Saraiva - Beni Veras.
01 - Auxiliar de Gabinete ····-·--···-·········--·--- FG 4.

z;

i

i
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ANEXO AO PARECER N• 445, DE 1992.
Redação final do Projeto de Resolução n' 68t de
1992.

Faço saber que o Senado' Federal a_provou, e eu, Presidente nos termos do art. 48, iTem 28, dO Regimento Interno,
promulgo a seguinte
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matérias para despacho da Presidência e executar outras tarefas correlatas.
Art. 17. Ao Serviço de Coordenação de Informática
compete o registro e disseminaçãO siSteriláticas das informações legislativas.
_
Art. 18. 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. 19. Ao Serviço de Conferência e_ Revisão compete
rever os textos elaborados no âmbito da Subsecretaria, provicenciando as correções necessárias _e .ex-ecutãr_ outras tarefas
correlatas.
Art. !9A- À Seção de Controle Legislativo compete
providenciar a-- publicação do expediente -~ecebido 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 ~o Congresso Nacional, a re~~nha das m_atérias ~ejeitadas e as enviadas, no mês antefior, .à sanção, à promulgação e à_Câmara
e executar outras tarefas correlatas.
-_ Art. i9B =A. seÇâO"de'Administr3.ção compete receber,
_controlar_ e distribuir o material e o expediente da Subsecre_· tãfi3.; proceder ao controle interno de_seu pessoal; encaminhar
informações ao Sistema de Processamento de Dados, de acor_do com os manuais de procedimentos pertinentes. __
A:rt. 20_ ....................... ., .... '-'·••,.c'•••--"·'~'c......... ..
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional:
I - Gabinete;
II - Serviço de Coordenação Legislativa do Congresso·;
III -Serviço de Coordenação _de Informática;
IV- Serviço de Estatística;
V- Serviço de Conferência e Revisão;
VI- Secão de Controle Legislativo:
_ ·__
- VII- Seção de Administração.
Art.Zl. Ao ServiÇo de cQOfctenaçãõ' Legislativa do
Congresso compete preparar 'li Ordem do Dia- das sessões
conjuntas do Congresso Nacional, organizando os originais
das matérias em tramitação; atender a inscrição de orad~re~
em livro próprio; organizar as matériaS pãra despacho da Presidência e executar outras tarefas correlatas.

RESOLUÇÃO N•
, DE 1992
AJtera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal e dá outras providências.
,
Art. }9 O Regulamento AdministraÍivo do)eÍtaÇo Federal passa a vigorar com as seguintes alterações:.
"Art. 10. À Secretaria-Geral da MeSa compete prestar
assessoria à Mesa, no desempenho das atribuições previstas
nos arts. 48, incisos- I a XXXIII, 52, aüneas a ~ b, 53, 54,
alíneas a a i, 56~ alíneas 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 provimentG de informações pertinentes à tramitação de maté:rias legislativas.
_
_
Parágrafo úriico. - Sáo ói'gãos da Secretaria-Gefãl da Mesa:
I - Gabinete;
II- Serviço de Protocolo Legislativo;
III- Serviço de Sinopse;
IV- Serviço de Atividades Auxiliares;
V- Serviço de Apoio a Plenários;
VI -Serviço de Distribuição de Avulsos;
yn- Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado "Federal;
-- ~
VIII- Subsecretaria de Coordenação Legislativa do
Congresso Nacional;
IX -Subsecretaria de Expediente.
Art. 14. Ao Servic;o de Atividades Auxiliares compete
coordenar, orientar e fiscalizar a execução das tarefas de suporte administrativo vinculados à Secretaria-Geral da Mesa
e executar outras tarefas correlatas.
Art. 14A. Serviço de Apoio a Plenários compete registrar a presença dos Senadores às sessões do Senado e do
Congresso, de acordo com o are 13 do Regimento Interno;
manter arquivo atualizado das licenças concedidas aos Senadores; executar tarefas de apoio relacionadas ao atendimento
das sessões de Plenários;. zelar pelo cumprimento dos arts.
182 a 185 do Regimento IntfilllO.
Art. 14B. Ao Serviç6 de Distribuição de Avulsos comAre· 22".- Ao Serviço de Coordenação de Informáti~
pete receber e fornecer. avulsos das rpatéri_as_ ern tramitação,
compete o registro e dísseminação Sistemática das iri.formações
organizar e distribuir a coleção 'd'e avulsos das proposições
legislativas.
Art. 23~ Ao Serviço de Estatística compete compilar
constantes da Ordem do Dia das sessões do Senado e do
e organizar os dados estatísticos referentes às ativ1dades afetas
Congresso e executar outras_ taz:_eJas correlatas.
Art. 15. . ... ~-:~:_:_.-~·--·~-~~·~~ .• ..,._._~._.;.-..........---~~----4s_-s~ssões conjuntas do Congresso Nacional para o Relatório
da Presidência e executar outras tarefas correlatas.
Parágrafo único. - São órgãos da Subsecretaria de Coor_dc~mação Legislativa do Senad_o:
____ Art. 24. Ao Serviço de Conferência e Revisão compete
I Gabinete; -rever os textos elaborados no âmbito da Subsecretaria de
II- Serviço de Coorde~ção Legislativa;
Coordenação Legislitiva _do C_or:tgresso, providenciando as
III- Serviço de Coordenação de Informática;
__ correções necessárias e éXecutar outras tarefas correlatas.
IV -Serviço de Estatística;
Art. 24A. À Se_ção de Controle Legislativo.CQmpete
V- Serviço de Conferência e Revisão;
providenciar a publicação do expediente recebido e despaVI- Seção de Controle Legislativo;
chad<?_ pela Mesa; diligenciar no seritido da observância dos
VII-Seção de Administra-ção. prazos legaiS-e das normas regimentais de tramitação legíslaArt. 16. Ao Serviço de Coordenação Legislativa do Setiva; registrar as questões de ordem decididas pela Presidência
nado compete preparar a Ordem do Dia das sessões do S~na- e_ exçcutar outras ~arefas correlatas.
---____ _
do, organizando os originais das- matérias em tramitação; aten~
-~rt. 24B. A Seção de AdministraÇão compete receber,
,-fer a inscrição de oradores em livro próprio; organizar ·as cOntrolar e distribuir o material e o expediente da Subs~:::re-
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taria; proceder ao controle interno de seu pessoal; encaminhar

informações ao Sistema de Processamento de Dados, -de-acor~
do com os manuais de procedimento pertinentes e executar
outras tarefas correlatas. __ _
_______ _
Art. 25;__ À Subsecretaria de Expediente comPete ela~
borar a correspondência oficial da Mesa. inclusive autógrafos

das proposições à sanção, à ·prottrulgação e à Câmara dos
Deputados, acompanhando as publicações dos textos aprovados pelo Senado e pelo Congresso Nacional, pr_estar infor~
mações sobre proposiç6Cs e exeCutar óutras tarefas COrrelatas.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecret~ia de Exp~diente:

I - Gabinete;
II- Serviço de Coordenação de Informática;
III- Serviço de Expedientei
IV- Serviço" de Conferência e Revisão;
V- Seção de Acompanhamento Legislativo;
VI- Seção de Redação;
VII - Seção de EstatísfíCa;
VIII - Seção de Administração.
Art. 26. Ao Serviço de Coordenação de InformátiCã
compete digitar, diagramar, corripor e reproduzir textos, operando microcomputadores e terminais de v:fdeo, -recuperar
informações referentes ao pfOOOsso legislativo disponíveis nas
bases de dados acessadas pela Subsecretaria e executar outras
tarefas correlatas.
Art. 27. Ao Serviço de Expediente compete expedir
a correspondência oficial da Mesa, manter ficháriá-aa -correspond~ncia_ recebida e_ expe<iida e o controle dos prazos das
matérias encaminhadas à Saflção, --Conferir -as publicações no
Diário Oficial e no Diário do Congresso Nacional e executar
outras tarefas correlatas.
Art. 28. - Ao ServiÇo de Conferéncia e Re-visão compete
rever os textos elaborados no âmbito da Subsecretaria, a sua
reprodução, os autógrafOs, conferir as publicações com os
textos aprovados pelo Senado ao Congre~so Nacional, providenciando as correções· necessárias e executar Outras farefas
correlatas._
Art. 29. À Seção de Redação compete redigir a -corres·pondência-Oficial da Mesa, operar terminal de vídeo do Sistema Integrado de Telex e Telegramas e executar outras tarefas
correlatas.
·-~-· A:rt.
iCseção d-e- Acompanh~me-nto L~gisl3.tivo
compete alimentar o Sistema de Processamento de Dados,
de acordo com o procedimento estabelecido pelo Prodasen,
mantendo atualizadas as infóffi1açôes referentes às- proposições quanto à sua tram"itação, encaminhar proposições ao Protocolo Legislativo com destino à Subsecretaria --de Arquivo
e executar outras tarefas correlatas.
Art. 30A. À Seção de Estatística compete compilar e
organizar dados estatísticos referentes às atividades legislativas
e afetas à correspondência oficial da Mesa, dos _autógrafos
confeccionados para o Relatório da PrimeiraRSeCretaria e eXe-cutar outras tarefas Correlatas.
___ __
Art. 30B. À Seção de Administração compete receber,
controlar e distribuir o materiãl e o expediente da Subsecretaria, proceder ao controle interno de seu pessoaf, solicitiu
serviços de manutenção de equipamentos quando necessário,
registrá-los e autorizar sua retirada para coilSerto ou- Su~stituição e executar outras tarefas correlatas.
___ _
Art. 243. '-A Subsecretaria de Assistênda Médica e Social compete prestar assistência médica, de urgência e ambula_torial, odontológica, psicológica, social, flsioteráPíci e ae en-

ser:-
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fennagem; exercer q ~ntrole e a fiscalização sobr"'e a execução
do Sistema Integrado de Saúde - SIS, dos servidores do
Senado Federal e Órgãos Supervisionados e prover o assessoramento técnico específiCo à COmíssãõ-Diit::tora e de-inais ÓrgãoS do Senado f~deral sobre assuntos· de _sua competência.
Parágrafo único. São Órgã,os da Subsecretaria de Assistência Médica e Social:
I - Gabinete;
II - Serviço Médico;
III- Serviço de Laborató-rio de DiagnóStico;
IV- Serviço de Planejamento, Coiú.rOle e FisCalização
-do Sistema Integ,n3,do de Saúde.-:- SIS; __
V ...:__Seção ~ci Apóio à Junta Médica;
VI -Seção de Administração.
-Art. 244. _Ao SerViÇoMédico cÕmp~te geiir-a piest3çãÕ
da assitênci3.-inédica, odont9lógica, psicológica, social, fisioterapêutica e de enfermagem; orientar e r~a_li~ar_ exames de
__ capacidade físíCa e_ mental -para fins de --admissão; Oidenar
ó fluxo de ocupação das agendas dos profissionais; exercer
coptrole sobre os prontuários e documentação médica; desig~
nar profissíonais p-ara realizar atendimentos externOS; -zelar
pela qualidade dos atendimentos prestados; proceder à liberação das ambulâncias de acordo com as normas internas vigentes e exercer outras tarefas correlatas.
Parágrafo único. s·ão órgãos do Serviço MédiCo:
I - Seção de Assistência Social;
I I - SeÇão de Enfermagem;
III- Seção de_ PsiColàgiã;
IV- Seção de FiSioterapia;
V - Seção de Emergência;
VI- Seção de Odontologia;
VII.,-- S_eção de Farmácia;
VIII- Seção de Arquivo e Documentação Médica.
Art. 245. À Seção de Assistência Sociãl corilpete planejar, executar e acompanhar programas de assistência e orientação social para os servidores do Senado Federal, Órgãos
Supervisionados e respectivo"s-depe-ndentes; atuar junto a grupo_S e programas de assistência social promovidos pela Subsecretaria; realizar visitas domiciliares e hospitalares, quando
solicitado; z.elar pela reintegração de pacientes à força de
trabalho; prover o apoio requerido às famt1ias de pacientes
em tratamento e exercer outras tarefas correlatas.
Art. 246. À Seçã:ó de Enfermagem- compete executar
os serviços de enfermagem requeridos ao funcionamento da
Subsecrataria; executar o controle sobre o Posto de Enfermagem internO e- do plenáriO; zelar Pêío controie da 'U:üiização
de medicamentos; fornecer subsídios ã programação pára
aquisição de materiais médicos e medicamentos; planejar e
controlar as escalas de serviços de enfermagem e auxiliares
de enfermagem; requiSitar materiaiSe-medicamentos do almo~arifado; coordenar e supervisionar as atiVidades das enfermeiras·, auxiliares de en_fermagem e atendentes de co~sul
tórios; zelar pela organiza-ção dos consu-ltórios médicos e odontológicos e exerqm outras tarefas correlatas.
Art. 247. A Seção de PSiCologia compete realizar exames psicotécnicos para fins de admissão no Senado Federal
e ÜrgãoS~Supervisionados, quando solicitados; executar acompanhamento psico~ógico e tratamento psicoterápico; atuar junto _a gr!J:QOS e programas desenvolvidos pela Subsecretaria
de Assistência Médica e Social, fornecer subsídios à programação para aquisição de equipamentos e materiais específicoS
à_área; auxili~r na reintegraçãO de pa~entes à força de !nt_llalho
e exercer outras tarefas correlatas.
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nec!er subsídios à programaçãO par;;;: aquisição âe equipa_menArt. 248. A Seção d-e Fisioterapia coltqieie fe-alizl!r tratos, medicamentos e materiais inédicos; zelar pela utilizaçãç,
tamento fisioterápícci; zelar pela qualidade dos serviÇos realizados; conduzir ordenadamente o preenchimentQ do_s horários
dg~ -~g_uipamentos existe~~es_ I}a _Seçãó;- z~lai" pela restriçâo
disponíveis; acompanhar a eVolução dos pacienfes;-requisita{ --- do- acesso de pessoas estranhas às salas de exame;_ observar
e cumprir os princípios da manutenção da privacidade dos
materiais do almoxarifado; fornecer subsídio_s â programação
pa-clê:ntes; prOvidencíái'"ó agerídanl.ento dos exames de acordo
de aquisição de equipamentos e materiãís ·específicOs à ái:ea
com a capacidade operativa da Seção e executar outras tarefas
e exercer outras tarefas corrç-Iatas.
,-,.·•<=Art. 248A. A Seção de Emergência corripete plã.nejar ~ corTe lã tas.
as escalas de plantão dos médicos~- supervísíõlí:ar o posto de
. Árt .. 248G .:__ Á Seção de Apoio à J unt; Médicacompete
atendimento médico interno e do plenário; reafizar a it:tterface
r~ceJ?er. coQtrolar e _çiistribuir o material de expediente,da _
com o Posto de Atendimento de Enfer~agem interno e do
Se_çã_o, _executar trabalhos datilográficos e computador; elaboplenário; exercer a supervisão e o controle s()bre a qualidade
rar a pauta de reuniões da Junta Médica;_organizar a consolidos serviços prestados; man~er a chefia ~<[o_ serviço médico
da:ç~o de dados estatístiCOs; encaminhar· iiltormaçõe~{ao Sisteinformada sobre problemas ocorridos na Scç~o; fornecer subma de Processamento de Dados, de_ acordo, com os· manuais
de procedimentos pertineôtes, quanto aos_ afasta-m:entos por
sídios à programação de aquisição de meC:IÍC3.mentos e equipamentos necessários ao_ atendimento de eniergência; proceder
licenÇa para tratameQtO da _saúde, aposentadorias, readapà liberação das_ ambulâncias de aCordo com as normas vigentes
tações, etc;_coorçlenar e executar as atividades administrativas
e ~xercer _Qutr(,!s ~arefas corr~_la~as:~_ '---"------;- _
_- _
• do serviço e- exercer outras tarefas cúrn.!Iatas;
Art. 248H- À Seção de Administração compete controArt. 248B-A Sessão de Odontologia compete planejar
lar e distribuir o material e expediente da Subsecretaria; liberar
as escalas de plantão dos odontólogos; zelar pela qualidade
e controlar a utilização do veiculo Qe serviço de ·acordo com
dos atendimentos de ambulatóriO e de urgência; fo~n~çer subsídios à programação de aquisição de medicamentos e mate- -as_Qormas vigentes; executar_trab_alhos dati!ográfíco_S e computadorizados; exercer a fiscaliza9ão e o cçgtfole ~obre qs contrariais odontológicos; ordenar a agenda dos profíSOSi~:mais-; exer~
cer controle e fiscalização s_o_bre a utilizaçã~ dos 11!ateria e. tei~~~ manutenção. <!_e e_quipamentos e se~içqs pre~ados por
terceiros; manter o arqUivo histórico de quebra dos equipamedicamentos; emitir pareceres técriiéõS_ sobre assuntos de
mentos; observ3r O Cll:l)"lprimentos das gãrantias_dQS_equipasua competência e exercer-óutras tarefas correlatas.
mentos e servíços execUtados; exercer o controle e a fiscaliArt. 248C-À-Seção cr;Farmácia compete exercer o conzação sobre qs bens pat rimoniajs e sUa movime-ntaçáo interna;
trole e a supervisão do Posto de Farmácia; manter os estoques
acionar as ár~as competentes quando ocorrerem problemas
de medicamentos necessários ao atendimento pelo Postoo de
de ordem operacional; exercer o controle sobre o claviculário;
Enfermagem e de Emergência; executar a programação anulan de aquisiçãO de medicamentos; exercer a Coãfdenação ·providenciar a abertura dos_consultório_s_e_ demais s.alas exisM
tentes; proVer o apoio neCessário às famíliaS_ no casO de falecidas atividades de guarda e conserv~ção de medicamentos pelo
mento de servidores e iniciar o pÍ'oceSsO-ae auxí_liO funeral;
almoxarifado; observare controlar o prazo de validade dos
organizar a consolidação dos do;~.dos- eSta-tísticos; exercer o conmedicamentos; controlar as requisiÇões e distribuição do mate~
trole interno de pessoal da Subse"cr~taria, estabelecer escalas
rial e medicamentos sob _sua guarda; autorizar a requisição
de plantões do pessoal de apoio administrativo; encaminhar
de medicamentos c materiais médico-odontólogicos e exercer
info__rinaç_ões ao Sistema de Processamento de Dados, de acoroutras tarefas corrs.@ta!':
do coin os manuais âe procedimento pertinentes, requisitai'
-Art. 24~D :_A Seção de Arqmvo e Documentação _Mémateriais ao almoxarifado central; manter atuali?:ado o arquidica compete zelar pelâ guarda e sigilo das informações contivo de documentos da Subsecretária; executar a Confeiência
das nos prontuários de pacientes; manter a ordem e conserdas contas médico-hospitalares dos SenadOres e respectivos
vação do arquivo mê_dico; manter a chefia do Serviço Médico
dependentes, conforme normas vigentes;·prestari~foi"rnações
informada sObre problemas ocorridos na Seção; coordenar
aos servidores do Senado e Órgá_os Supervision~dos sobre
e supervisionar as atividades de recepção, marcaÇão de consulprocedimentos requeridos aos serviços _da Sul_>secretária e
tas e captação de dados_, exercer o controle sobre_ o acesso
exercer outras tarefas_cõiTelatas;de pessoas não autorizadas à área; fornecer subsídios à melhoArt.
:S03A
Ao_
SeCretário
de
ComiS~ã9
coinpete- sub~
ria do sistema em utilização; encaminhar inform3çóes áo Si.stemeter aõ despacho dos Presidentes das Comissõ_es as própoma de Processamento de Dados, de acordo com os manuais
de procedimentos pertinentes c exercer outras tarefãs- corre- síções e_-os documentos recebidos; receber. proci:ssar e encamirihãr aos respectivos relatores matérias e emendas; orgalatas. ,
nizará pauta de reuniões; pif:Parar e encaminhar convocação;
Art. 248E - Ao_ Serviço de Laboratório de DiagnóstiCo
preparar correspondência e as atas das reuniões; controlar
compete realizar a investigação diag_nósti~, utiliza~do equipa~
Os prazos das proposições em tramitação -nas COmissões; presmentos médicos dotados de computadores analógicos com
tar as informações necessárias.aos membros das Comissões,
resultados automatizados nos campos de eletromedicina, raimprensa e outros órgãos interessado~; fisca.Iizar a execução
diologia, investigaçãO bioquímica, mcdiciila nuclear aplicada
das tarefas compreendidas n3:S linhas de competêncía adminisà cliniCa, -da ginecologia o da oftalmologia, da otorrinolaringologia e da endoscopia; emitír pareceres técnicos ql!-anto - trãtiva integrantes qo serviç-q; mante-r_ informado o Dfretor
ao interesse pela aquisição de CquipamentoS nas áreiiS sobre -- a q-U_e estiver subordinado sobre as atividades do serviço; decidir Sobre_ problemas administrativos dos servidores imediata~
sua coordenação e exercer ou1ras tarefas correlatas;
Parágrafo único - É órgão do Serviço~ de Laboratório mente subordinados; assistir aos Presidentes e demais Memhros das Comissões nas reunic;;es plenªrias çlos órgãos ou a
de Diagnóstico a Seção d.e Apoio Técnfco_Opefaciohal.
Art. 248F - À seção de Apoio Téénico-OpCrácional qualquer momento que for solicitado e desempenhar ativida~
des peculiares ao cargo, de iniciativa própria ou de ordem
compete prover os serviços nece--ssários à realizaÇão de provas
superior" .
.~naométricas, elctrocardiogramas c cxa_mcs radiológicos; for-
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A Tabela de Distribuição das Funções Gratifi-

cadas constante do Regimento Administrativo, passa a vigofes
com as seguintes alterações:
-

os.moo 01 01 06 OS 01 02 21 04 OS -

Secretaria-Geral da Me5a:
Chefe de Gabinete
Subchefe de Gabinete
Assistente Técnico
Chefe de Serviço
Secretário de Comissl!o
Secretário de Gabinete
Assistente de Plenário
Auxiliar de Controle de lnformaçao
Auxiliar de Gabinete

FG-1
FG-1
FG-1
FG-1
FG-1
FG-2·
FG-3
FG-3.
FG-4

OS.01.00- Subsecretaria de Coordenaçao Legislativa
do Senado Federal
020402 01 -

Assistente Técnico
Chefe de Serviço
Chefe de Seç!!o
Secretârio de Gabinete
09 - Auxiliar de Controle de lnformaç!!o
08 - Auxiliar de Coordenação Legislativa
01 - Auxiliar de Gabinete

OS.02.00 02 04 02 01 OS OS 01 OS.03.00 0203 0401 13 01 11.02.01 -

FG-1
FG-1
FG-2
FG-2
FG-3
FG-3
FG-4
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01 - Secretário de Gabinete

1O - Supervioor Taquígrafo
20 - Revisor Tllquígrafo
01 - Auxiliar de Controle de lnformaçao
01 - Auxiliar de Gabinete

FG-2
FG-2
FG-3
FG-3
FG-4

11.04.02 - Subsecretaria de Assistencla Médica e Social
01 - Assistente Técnico
FG-1
03 - Chefe de Serviço
FG-1
10 - Chefe de Seção
FG-2
02 - Secretário de Gabinete
FG-2
22 - Auxiliar de Controle de lnformaç!!o FG-3
01 - Presidente de Junta Médica
FG-3
· 18- Auxiliar de Atividades Mêdicas
FG-4
04 - Auxiliar de Ga!liilete
FG-4.
Art. 39. O Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar acrescido da seguinte Seção:
Seção XL
Dos Auxiliares de Atividades Médicas.

Art. 316A -Aos Auxiliares de Atividades Médicas incumbe assistir ao profissional da área de saúde no desempenho
de suas atividades profissionais,- atuando junto aos __ consul~
tórios, balcões de recepção e salas de exames; zelar pela manu~
tenção da ordem, verificando e suprindo as necessidades dos
locais de trabalho; realizar a limpeza e esterilização dos ínstrumentos; e executar outras tarefas correlatas".
Subsecretaria de Coordenaç!!o Legislativa
Art. 49. Os cargos de Diretor da Subsecretária de Assisdo Congresso Nacional
tência Médica e Social, código SF.DAS.lOl-3 e de Diretor
da Subsecretária de Expediente, código SF DAS 101-3, são
FG-1
Assistente Técnico
FG-1 transformados em código SF. DAS. 101-4.
Chefe de Serviço
FG-2
Chefe de Seção
~ - Ar!. s~. São __ criados no Quadro de Pessoal do Senado
FG-2 · Federal dois cargos de Analista Legislativo- área de FarmáSecretârlo de Gabinete
Auxiliar de Controle de lnformaç!!o FG-3 cia; quatro de Técnico Legislativo - área de Radiologia;
Auxiliar de Coordenação Legislativa FG-3 seis de Técnico Legislativo - área de Reabilitação _e dez
FG-4 de Técnico Legislativo- área de Odontologia, a serem proviAuxiliar de Gabinete
dos mediante concurso público.
Subsecretaria de Expediente
Art. 6~. A Junta Médica do Senado Federal utilizará
as dependências da Subsecretária de Assistência Médica e
Assistente Técnico
FG-1
Social, para promover suas reuniões de trabalho.
Chefe de Serviço
FG-1
Art. 7~. A Subsecretaria de Administração de Pessoal
Chefe de Seção
FG-2 republicaiá o regulamento Administrativo do Senado Federal,
Secretário de Gabinete
FG-2 compatibilizando-o com o disposto nesta Resolução e especialAuxiliar de Controle de lnformaçáo FG-3 mente atualizando o item III, do Anexo II.
Auxiliar de Gabinete
FG-4
Art. s~. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Subsecretaria de ComissOes
Art. 9<:>. Revogam-se as disposições em contrário.

01 - Assistente Técnico
03 - Chefe de Serviço
20 - Secretário de Comissão
03 - Chefe de Seção
01 - Secretário de Gabinete
20 - Assistente de Comissão
01 - Auxiliar de Controle de Informação
08 - Mecanógrafo-Revisor
01 - Auxiliar de Gabinete

FG-1
FG-1
FG-1
FG-2
FG-2
FG-3
FG-3
FG-4
FG-4

11.02-02- Subsecretaria de Taquigrafia
01 - Assistente Técnico
os - Chefe de seçao

FG-1
FG-2

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada a discussão.
Em votação.
_
.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados.
(Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O Sr. Iram Saraiva- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
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O SR- IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Péla ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, embora já considew
ra-da vencida a matéri3., gostái'iá ·apena-s de -fazer um esclareciw
mento, para que não haja qualquer interpretação que não
seja a verdadeira.
-Na realidade, a proposta cria alguns cargos,_ objetivando
corrigir distorções relativas aQ desempenho de atribuições
principalmente na SAMS.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presidência esclarece ao nobre Relator - e eu até me dispenSaria
de fazê-lo- que são funções gratifícadàS~-nao··são -cargo-s.
O SR.IRAM SARAIVA- Permita-mêesclarecer à Presidência que, com relação às funções de Farq~.acêutico,"Técnico
de RX, Técnico AuxiHar de Fisioterapia e Técnico éfii"Higiene
Dental - e é por isso que esclareço a V, Ex~ e à Casa trata-se de cargos a serem preenchidos por concurso pUblico.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Faz V.EX'
muito bem em tomar clara e explícita esSa parte do projeto
agora votado.
A admissão para esSes-·cargos far~sé-á, obviamente, por
concurso público, conforme preceitua norma imperativa da
Carta Magna vigente.
O SR. IRAM SARAIVA - Exatamente nas funções que
·
acabamos de esclarecer.
O SR. PRESIDENTE .(Mauro Benevides) - A Presidência retíra o item 3 da pauta, nos termos do art.175, alínea
e, do Regimento Interno.
Da mesma forma, e com base no mesmo dispositivo,
o item 4 da pauta.
--São os seguintes -6s itens r_eti~ados~

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 91, DE 1992
(Em regime de urgência, nps termos do _art._336,
c, do Regimento Interno)
'
Discussão;- em turno ún_iC_Q,_ do ~rojetõ de_ Lei da
Câmara n'91, de 1992 (n'3.203/92, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente 4a Repúbl~ca, que cria_ cargos nos Quadros de Pessoal das lns~ituições de Ensino
Superior que-menciona e dá outraS providênciaS. (J:)e~
pendendo de Parecer.)_

-4-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 67, DET992 ..
(Em regime de urgêncta, nos t~rmos do art.336,
c, do Regimento Interno.)
Discussão. em turno único, ao:Prõjeto de~R.esolu~
ção n'-' 67. de 1992, de iniciativa da Coiriissão ôl.retora,
que altera a redação de dispositTVos--àa Resolução n 9
86, de 1991, modificada pela Resolução n' 5, de 1992,
ambas do Senado FederaL (Dependendo de Pareceres.)
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5:
OFiCIO N' S/76, DE 1992
.
(Em regime de urgência, nos termos do art.336,
c, do Regimento Interno) _
_
Ofício n' S/76, de 1992, pelo qual o governo do
Estado do Mato Grosso do Sul solicita autorizaÇãO para
contratar operação de crédito, no valor de quinhentos
e um bilhões, novecentos e quatro milhões, setecentos
e noventa e oito mil e dez cruzeiros; para os fins que
especifica.
(Dependendo de Parecer.) ·
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A PreSidência designa o nobre Senador Levy Dias para
proferir parecer sobre a matéria.

u SR. LEVY DIAS (PTB- MS. Para proferir parecer.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores.
o Presidente do Banco Central do Brasil encaminhou a esta
Casa, nos termos da Resolução nç 36/92, pedido do Governador do Estado do Mato Grosso do S_ul, no sentido de que
seja autorizada operação de crédito ju~_to ~ao ~_anco Bamerindus S. A., no valor de Cr$50L9D4.798.010,00 (quinhentos
e um bilhões, novecentos_e~"quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil e dez cruzeiros).
-- __ .. D.estinam-se tais ré.q,~.fSos ao renrianciamento de dívidas
resultantes de operaçôes de crêditÜ por Antecipação da Receita Orçamentária, as quais, sem um alongamento de seus
prazos de pagamento, não podeão ser liquidadas, segundo
declara em seu ofício Gov/MS/N' 510/92. de 26-10-92, o Sr.
Governador do Estado do Mato Grosso do Sul.
A solicitação sob análise foi acompanhada das declarações cabíveis quanto ao cumprimento das exigências constitucionais, da Lei de DiretrizeS_ Orçamentárias (Lei nç 1.165,
de 27-6-91) e da Estimativa de Receita e Despesa do Estado
par•nr exercício de 1992 (Lei n' 1.253, de 27-12-91). Foram
igualmente anexadas as Certidões Negativas de Débito junto
à Receita Federal. Caixa Econômica e INSS. bem como declaração do Secretário de Estado do Planejame.nto do Mato Grosso do Sul de que o Governo do Estado está desobrigado
da contribuição com __ o Finsocial, por força do_ Decreto~ Lei
n' 1.940, de 25-5-92.
- Em outra declaração, o .'Secretário de Estado reconhece
que "''as garantias que o Governo Oo Estado do Mato Grosso
do Sul prestou às empresas da Administração lndireta nas
opera_çõ~s de ·crédito encontravam~se vencidas há mais de 30
(trinta) dias"'.
O parecer do Banco Central (Parecer DEDIP/CODEM-92/0442, de 18-11-92), emitido em atendimento à exigência do art. 6'. § 1'. g, da Resolução n' 36/92, do Senado
Federal, em seu item 3, demonstra que a operação de crédito
pretendida pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul
extrapola os limites fixados no ar{. 3" dessa norma, seja quanto
aos dispêndios com encargos e amortização da dívia vencida
e ~~-~cível no ano, pagos e a pagar, seja quanto à margem
de poupança reaL
A operação de crédito ora solicita'da apresenta-se sob
aS- características seguintes:
"a) valor pretendido: Cr$501.904.798.010,00
b) juros: 2,5% a.m.
c) indice de atualização monetária: variação do IGPM
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados
e) destinação dos recursos: Refinanciamento de dívidas
resultante::. de operações de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária
f) condições de pagamento:
~_do principal: em 86 parcelas mensais, vencendo-se
a-última em dezembro de 1999
-dós juros: eril parcelas mensais
Cabe, no caso do pedido sob análise, a consideração dos
pontos a seguir:
_
1. A Resolução n" 36/92: já rderida, estabelece no seu
art. 9'', § 5", a obriagatoriedade de liquidação das operações
de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária em ··até
trinta dias após o exercício em que forem contratadas, excetuadas aqueles contratadas no último ano de mandato ... ··
·
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No caso, pretende-se a transformação da dívida resultante
de operações de crédito por Antecipação de Receita Oi'çamentáiia em dívida fundada, com reescalona,rnen_to_dos prazos
de vencimento. Este tipo de operação foge àquelas previstas
na norma acima referida, ainda mais que inClui, s.m.j., dívidas
contraídas, sob .o mesmo titulo, em exerc~cioS anteriores, é

·não pagas.

. '"

2. Acresce-se ao aspecto explicitado no item_ ªn_terior o
fato de que a operação resultará na extrapolação dos limites
estabelecidos nQ art, 3'? da Resolução n"' 36/92, implicando
autorização especial prevista no art. 89, da mesma norma.
No entanto, o Parecer do Banco Central, já referido, embora
reconheça a extrapolação dos limites, não se posiciona quanto
à possibilidade de enquadramento da operação no novo teto
que é fixado no § 1" do art. 8' da Resolução n' 36/92. Com
isto_deixa de atender ao d_ispoto na alínea d do§ 3~" do mesmo
artigo.
3. O" pedido do Governo do Estado de Maú> Grosso
do Sul não inclui o Plano Pluria:nual de Investimentos, sob
alegação da inexistência de Lei complementar regulamentando o assunto.
4. Do processo··consta a h;;i autorizativà ·(Lei n~ 1".308
de 2T-10~92) para refínanciame"nto de dívidas oriundas de operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária,
realizadas até 31 de março de 1992. A inexistência de uma
relação detalhada sobre os débitos incluídos na presente operação não permite avaliar a coerência entr~ o_ esfãbel~cido na
lei autoríZativa e o montante do rcfinanci.ãmento.
Pelo exposto, fica claro que a operação de crédito em
questão não se encontra instruída e _enquadrada adequada-~
mente, à luz do que estabelece a norma do Sen_ado Federal
__
_
_ _
para o assunto.
_ __
No entanto, caso este Plená_rio_d~cida por relevar a inobservância da resoh,rção n"' 36/92. a autorização q_o_=-pleito objeto
do Ofício "S'' n1' 76, de 1992, poderá ser concedida nos termos
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 92, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado do Mato Grosso
do Sul a contratar Operação de crédito junto aó BanCo
Bamerindus S/ A, no valor de Cr$50!.904.798-010,00
para refinanciamento de dívidas resultantes de operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária.
O Senado .t'ederal resolve:
Art. 1'-' É autorizado o Governo do Estado do Mato
Grosso do Sul, nos termos da Rcs()lução n\' 36/92, dÕ Senado
Federal, a l;ontratar operação de crédito junto ao Banc,o Baw
merindus..SIA, no valor de Cr$501.904.798.010,00 (quinhentos
e um bilhões, novecentos _e quatro milhões,setecentos e no_
venta e oito mil e dez cruzeiros).
Parágrafo úiliOO. Destinam-se os recursos ao refinanciamento de dívidas resultantes de operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, contraídas pelo Governo
do Estado do Mato Grosso.
Art. 2"- AS-Conâições finailcc"iraS·-a,co-peraçaõ-- são as
seguintes:
a) valor pretendido: Cr$501.904.798.010.00
b) juros: 2,5% a.m.
_ _____ __ __ ___ .
c) índice de atualização monetária: variaçãQ dq_IGP.M
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados
e) destinação çl.os recursos: refinaficiamenfo de dívid_as
resultantes de operações de crédito por Antecipação da Rcc:e_ita nrçamentáfia. -

Quarta-feira 9 10051

t) condições de pagamento:
- do principal: em 86 parcelas mensais, vencendo~se
última em dezembro de 1999
. . :. . . dos juros: em parcelas mensais
Art. 3~ O prazo máximo para o exercício da presente
autorização é de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir
de sua publicação.
Art. 4~ Esta Resolução entra eln vigor na-data de sua
publicaçao.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de assunto do
maior interesse para o nosso Estado~ -o M3tó Grosso do Sul.
Eu diria que é uma questão de vida ou morte para o Estado._
Não se trata de tomar nenhum Centavo novo emprestado,
mas, simplesmente, de refinanciar dívida já existentes, há
alguns anos, no Estado, que conseguiu melhores condições,
alongando o perfil dessa dívida e racionalizando os seus custos.
Portanto, para o Estado de Mato _Grosso _do Sul a matéria
é da maior importância. Por isso, peço, Sr. Presidente e Srs.
- ·
Senadores, que seja aprovada tal autorização.
É o parecer, Sr. Presidente.
· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão o projeto em turno único_. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -..,. S9bre a mesa, redação final que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
Ê lido a seguinte
·
·· ·
-

PARECER N• 446, DE 1992 .
(Da Comis-são Diretora) Redação final do Projeto de Resolução n• 92, de
1992A Comissão Drr~\ut a apresenta a redação final do.Projeto
de Resolução n\' 92. de 1992~ que autoriza o Governo do
Estado do Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito
junto ao Banco Bamerindus S.A .• no valor de
Cr$501.904.798.010,00 (quinhentos e um bilhões, novecentos
e quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil e dez cruzeiros), para refinanciamento de dívidas resultantes de operações
de crédito por Antecipação Orçamentária.
.
Sala de Reuniões da Comissõe-s. 8 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Rachid Saldanha Derzi,
Relator - Lavoisier Maia - Beni Veras.
ANEXO AO PARECER N>' 446. DE 1992
Faço saber que o Senado Federal aproVou, e eu·; -p-rest:
dente, nos termos do art. 48. item 28. do Regimento Interno,
·
promulgo a seguinte
Resolução n·' . de 1992
Aut~riza O GO~erno do Estado d~o Mato Grosso
do Sul contratar operação de crédito junto ao Banco
Bamerindus S.A., no valor de Cr$501.904.798.010,00
(quinhentos e um bilhões, novecentos e quatro milhões,
setecentos e noventa e oito mil e dez cruzeiros), para
financiamentos de dívidas resultantes de operaÇõeS de
crédito por Antecipação de Receita Orçamentária.
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Art. 1' É o Governo do Estado do Mato Grosso do
Sul autorizado, nos termos da Resolução n!' 36, de 1992, do

Senado Federal, a contratar operação de ci"édítO jiinto ao
Banco Bamerindus S. A., no valor de CI$501.904. 798.010,00
(quinhentos e um bilhões, novecentos e quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil e dez cruzeiros).
Parágrafo únicoA Os recursos são destinados ao refinanciamento de dívidas resultantes de operações de crédito por
Antecipação de Receita Orçamentária) contraídas pelo Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.
Art._ 29 As condições financeiras da operação de crédito
_são as seguintes: ·
a) valor preter.d1cio: Cr$501.904.798.010,00;
b) juros: 2,5% ao ano;
c) índice de atualização monetária: variaÇãCfdOIGPM;
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados;
e) destinação dos recursos; _refinancianlento de dívidas
resultantes de operações--de crédito por Antecipação da Receita Orçamentária;
O condições de pagamento:
-do principal: em oitenta e seis parcelas mensais, vencendo a última em dezembro de 1999; _
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3~> o prazo máximo para Oexercício'-da- p-resente
autorização é de cento e oitenta dias, contados a partir de
sua publicação.
Art. 4"' Esta Resolução entra em vigor ·na data d~ sua
publicação.
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Justificação
Tendo em vista a Certidão Negativa do FGTS, um dos
documentos exigidos pela Resolução n' 36/92, do Senado Federal, para a instrução de processos de autorização de contratação· de operações de crédito, ter perdido a validade em
6 de novembro do corrente ano e não tendo até o momento
a Prefeitura do Município de São Paulo conseguido renová-Ia
solicito seja o Projeto de Resolução n"' 69/92 reexaminadc
pela Comissão de Assuntos Económicos.
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1992. - Senador
Eduardo Matarazzo Suplicy.
Prefeitura do Município de -São Paulo
Secr~taria de Firianças
· Gabinete do- Secretário

São Paulo, 8 de dezembro de 1992
OFiCIO n' 458/SF/92
Prezado Senhor,
Tem o presente a finalidade especial de_ informar a V.
Ex~ que em 2-9-92 esta municipalidade solicitou autorização
do Senado Federal para emissão de Títulos da Dívida Pública,
cumprindo todas as formalidades da Resolução n' 36192.
Ocorre no entanto que a Certidão Negativa do FGTS
destá Prefeitura perdeu validade em 6-11-92, e até o momento
não conseguimOs renová-la.
Nesse sentido solicitamos que seja suspensa a tramitação
do Projeto de Resolução n969/92, até que consigamos cumprir
a exigência do art. 69, § 1~, letra c, da Resolução n~ 36/92.
Nesta oportunidade, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. - Amir Antonio Khair, SecreO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus- · tário de Finanças.
são a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
.-: Os_ Srs. Senadores que o aprovam qlfelnUn permanecer
Em votação.
sentados. (Pausa.)
Os Srs. Senadores qúe a apfovam queiram permanecer
Aprovado.
sentados. (Pausa.)
A matéria sairá da Ordem do Dia, para o reexame soliciAprovada.
tado.
- O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides): Item 6:
.
Discussão, em turrio úilico, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer n 9 394,
Votação_, em turno único·, do Projeto de Resolução
de !992) do Projeto de Lei do Senado n' 318, de
n969, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer
1991-Complementar, de autoria do Senador Maurício
n"' 367, de 1992, da Comissão de ASsuinos EconômiCorrêa, que determina os casos em que forças estrancos),- que auforiia- a -Prefeitura do Município de São
geiras possam transitar pelo território nacional ou nele
Paulo a emitir duzentos e oitenta e sete bilhões, seiscenpermanecer temporariamente.
tos e noventa e dois milhões, oitocentos e cinqUenta
e um mil, oitocentas e noventa e seis Letras Financeiras
Em discussão. (Pausa.)
do Tesouro do Município de São Paulo, para o pagaNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
mento de precatórioS judiciais.
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, rios
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
do dia 3 do corrente.
termos do art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É a segUinte a-redação final aprovada:
É lido o seguinte
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
DO SENADO N• 318, DE 1991 - COMPLEMENTAR
REQUERIMENTO N• 883, DE 1992
Determina os casos em que forças estrangeiras posNos termos do art. 279, letra b, combinado com o art.
sam transitar pelo território nacional ou nele perma315 do Regimento Interno, requeiro seja reexaminado pela
ne-cer temporariamente.
Comissão de Assuntos Económicos O"- Projeto de Re_s_olução
O Congresso Nacional decreta:
n~ .&9--t de 1992, que autoriza a Prefeitura do Município de
Art! 1~ Poderá o Presidente da República permitir que
São Paulo a emitir Letras Financeiras do Tesouro do Muniforças estrangeiras transitem pelo território nacional ou n~le
cípio de São Paulo, para o pagamento de precatórios judiciais.
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permaneçam temporariamente. independente _da autorização
do Congresso Nacional, J).OS seguintes casos:.
I - para a execução' de programas de adestramento ou
aperfeiçoamentO o ti_ de missão militar de tranSporte, de pessoal, carga ou de apoio logístico do interesse e sob a coordenação de instituiçãO' pública nacional;
II- em visita oficial ou não oficial programada pelos
órgãos governamentais, -inclusive as de finalidade científiCa
e tecnológica;
III- para atendimento técnico, nas situações .de abastecimento~ reparo ou manutenção de navios ou aeronav~s estrangeiras;
IV -em missão de busca e salvamento.
_~ _ _ _
Parágrafo úníco. À exceção dos casos_ previstos neste
artigo, o Presidente da República dependerá da autorização
do Congresso Nacional para permitir que forçaS-esffarfgeiras· ··
transitem ou penrianeçam no território nacional, quando será
ouvido, sempre, o Conselho de Defesa Nacional.
Art. 29 Em qualquer caso, dependendo ou não da mani~
festação do CongresSo'N3.06hal, a permanênCia Ou trânsitO
de força& ~~rangeiras no territói'io nacional s6-põâ~rá_o<;orrer
observados os seguintes r~quisitos, à exceção ·dos casos pre~
visto nos_incisos_III e IV do artigo anterio, quando ta.racte~
rizada situação de emergência:
I - que o tempo de permanência ou o trecho a Ser t!;"ariSitado tenha sido previamente estabelecido;
_ _
I I - que o Brasil mantenha relações diplomáticas coin
o país a que pertençam as forças estrangeiras;
III- que a finalidade do trânsito ou da pennanêilcia
no território nacional haja, sido plenamente declarada;
IV- que o quantitativo do contingente ou grupamentó,
bem como os veículos e equipamentos bélicos integrantes da
força hajam sido previamente especificados;·- - V - que as forças estrangeiras não provenham de países
beligerantes, circunstância a ser prevista-em lei especial.
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". Ver-ificada hipótese em que seja necessária ã.
autorização do Congresso Nacional para o trânsito ou permanência de forças estrangeiras no território naciOnal, observ:;tr~
se~ao os seguintes proCedimentos:
I - o Presidente da República encaminhar.á_mensagem
ao Congresso Nacional, que tramitará na foi"rila-de projeto
de decreto legislativo, instruída com o conteúdo das informações de que tratam os incisos I a V 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. 411 Para os efeitds desta lei complementar, conside~
ram-se forças estrangeiras o grupamento ou contingente de
força armada~ bem como o navio, a aeronave e a viatura
que pertençam ou estejam a serviço dessas foi'ças.
Art. 5" Esta lei complementar entra em vigor na data
de sua publicação.
__
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - lte_ID $:__
Discussão, em turno único, do Pr.ojeto de Lei da
Câmara rt' 57, de 1990 (n'2.167/92, na Casa de origem),
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que altera o art. 23 da Lei n' 7.498, de 25 de junho
de 1986, que "dispõe sobre a regulamentação do exercício da en.ferm~gem e dá outras providências", tendo
Parece__r, sob n" 379, de 1992~ da Comissão
-de A.$St,mtos Sociais, nos termos do s_ubstitutivo
que apresenta.
- ·
-- Em discussão· ·o projeto e O substitutivo_; ent pfímeiro
turno. (Pausa.) . __ _
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaçãg,?, ~-'t:~stitutivo, que _tem pr~ferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam Queiram permanecer
sentados. (Pausa.)'
' . . Aprovado.
Aprovado o·substitutivo, fiéa prejudicado o projeto.
A matéria ii"á à Comissão Diretora, a fim de redigir o
vencido para Q t-uríio suplementar.
.
É a ~eguinte a matéria aprovada:.

EMENDA N' 1 - CAS
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA N' 57/90
Altera_a redação do parágrafo único do art. 23
da Lei n9 7 .498, de 25 de junho de 1986, que "dispõe
sobre a regulamentação do exercido da enfennagem,
e dá outras providências".

O Congresso Nacional decreta:

_, _
Art. 1' O parágrafo únicocâo art. 23 datei O" 7.498,de 25 de junho de_1986, pas~a a vigorar com_a seguint~ re~ação:
"A[t. 23._
ParágrafO único. Fica assegurado aos atendentes
de enfermagem admitidos antes da vigência desta ld
--O-exercício das atividades elementares da enfermageln,
observando-se o disposto no art. 15 desta lei._" _
Art. 2" Esta lei entra em _vig?r ri~ _9ª-ta d~ sya publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contráfio.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -llem 9:
DiSCuSsão, em turiio úriko, do "Piójeto de DeCreto
Legislativo n' 60, de 1992 (n' 77/91, na Câmara dos
DepUtadoS), que aprova ó texto do Cóllvênio para Preservação, Conservação e FiScalização dos Recursos Natritá.is nas Áreas de Fronteira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Govetno
da Bolíviã., em Brasílía, em 15 de agosto de 1990-, tendo
Parecer faVofáVil, sob no 377, de 1992, da Comissão
- de Relações ExteriOres e Defes~ Na_cio~al.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão..
_ Em votação.
Os S~s. Senadores que_o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A rriatéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
É O,seguinte o projeto ãprovadO:
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necessidade de que estejam presentes no plenário 41 senadOres
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
e que haja 48 votos sim, para que se valide o projeto de
N• 60, DE 1992
lei complementar que se encontra em apreciação, neste instan(N• 77/91, na Câmara dos Deputados)
_
te, no Senado Federal.
Aprova o texto do Convênio para Preservação,
Portanto,
a
Presidência
apela
a
todos
os
Srs.
Senadore~
ConservaçãO -e Fi.Scaliiação dos Recursos Naturais nas
para que venham imediatamente a plenário, pois trata-se de
Áreas de Fronteira, celebrado entre o Governo da Repúlei complementar de interesse do Ministério Público, queteni
blica Federativa do Brasil e o Governo da República
por objetivo precípuo defender a sociedade brasileira.
da Bolívia, em Brasllia, em 15 de ag<>stode 1990Há poucos instantes, tínhamos um número superior de
0 Congresso Nacional decreta:
senadores presentes no plenário, já que apreciamos imporArt. 19 Fica aprovado o texto_ do Convênio para a Pretantes proposições; mas, neste momento, a Secretaria-Geral
serva_ção, Cóilservaçã<:re-Fiscaliz-ação dos Recursos Naturais
da Mesa infonna que se encontram em plenário apenas 28
nas Áreas de Fronteira, celebrado entre o Governo da RepúSrs. Senadores. (Pausa.)
blica Federativa do Brasil e o Governo dª República da BolíO SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
via, em Brasilia, em 15-de agosto de 1990.
- o 'substitutivo.
Parágrafo único. Ficãní sujeitos à aprovação do ConOsSrs. Senadores já podem votar. (Pau..,.)
gressõ Nacional quaisquer a tos que:pos:sam· resultar em revisão
(Procede-se à votaçl/o.)
do referido ConvêniO-; bem como qUaisqúer ajustes cothple- ·
mentares que, nos termos do art. 49, inciso I, da ConstituiÇão
VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Federal, acarretem encargos ou coinpromissõs gravosos ao
Affpriso. Camargo
património nacional.
_
Álvaro Pacheco
Art. 2? _Este decreto legiSlativo entia- ~m. yigo~ na data
Amir Lando
de sua publicação.
Bello Parga
Beni V eras
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 1:
Eduardo Suplicy
PROlETú DE LEI DA CÂMARA
Guilherme Palmeira
N' 11, DE 1991-COMPLEMENTAR
Humberto Lucena
(Em regime de urgência, nos tenuos do art. 336,
Iram Saraiva
_
__
c, do Regimento Interno.)
Josaphat Marinho
Votação, e~ turno ·iínicô, 4() Piojeto de Lei da· Jutaby Magalhães
Câmara n' 11, de 1991-Complementar (n' 69/89, na
Levy Dias
Casa
orig-em); de iniciativa do Ministério Público
Luéfdio l'ortella
da União, que dispõe sobre a organização, as atribuiJosé Paulo Bisol
ções e o estatuto do Ministério Público da União, tendo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votaram
pareceres:
SIM 14 Srs. Senadores.
-sob n' 412, de 1992, da Comissão de Consti-Total de votos: 14.
tuição, Justiça e Cidadanía, favorável, nos tennos do
Não houve quorum para apreciação de'sta proposição.
Substitutivo que oferece; e
______ _
-Proferido em PlenáriO; Relator: Senador Amir Há poucos instantes, tínhamos 43 Ses. Senadores em plenário.
Natur~lmente, os Srs. Parlamentares foram obrigados a se
Lando, contrário às emendas de plenário.
retirar do plenário, quando da apreciação de matéria imporA Presidência esclarece aO PieDário que, na sessão orditante, em virtude dos seus encargos.
nária da última quinta-feira, constando a matéria da Ordem
do Dia, foram recebidas pela Mesa quatro emendas de autoria
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está esgodo Senador Bello Parga: Estando o projeto em regime de
tada a matéria constante da Ordem do Dia.
urgência, nos ~ermqs regimentais, foi proferido parecer em
Há oradores inscritos.
plenáriO pelo Relator, Senador Amir Lando, que concluiu
Concedo a palavra ao nobre Senador ~duardo Suplicy.
pela rejeição das emendas apresentadas.
Posteriormente~ a Presidê~cia verificoU que, embora es-O SR- EDUARDO SUPLICY (PT -SP. Pronuncia o
seguinte- discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente.
sas emendas tivessem sido ofei'ecida~ ao-projeto, na verdade,
elas se referiam a dispositivos inclu{dos no substitutivo apree Srs. Senadores, gostaria de dar uma breve informação relatisentado pela Comissão de Cpnstituiçáo, Justiça e Cidadania.
vamente ao andamento do Projeto de Garantia de Renda
Assim sendo, em obediência às normas regimC::ntajs, serão
Mínima.
elas submetidas novamente ao Plenário, quando do turno suOntem, fui convidado pela Sr' Ana Maria Pelicano, Coorplementar da matéria, sem prejuízo do parecer proferido s_obre
denadora de Estudos Sociais do JPEA, Órgão do Ministério
do Planejamento que funciona no edifício do BNDES, aqui
elas anteriormente, bem como os requerimenfõs- de destaque
para sua votação em separado.
em Brasilia, para um segundo debate sobre _os. efeitos do Programa de Garantia de Renda Mínimia, que introduz no País
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que se trata
de lei complementar; portanto, há necessidade if_e quorum
o _imposto de renda negativo.
qualificado para apreciação desta matéria.
)' á no primeiro semestre deste ano. participei de um debaA partir deste IPomento, a Presidência conclama todos
te com economiStas e peSquiSadores do IPEA. de quem houve
os Srs. Senadores que se encontram em seus respectiVos gabigrande interesse n.o assunto. A Sr' Ana Maria Pelicano informou-me que, ao longo deste ano, o IPEA contratou um estunetes para que venham imediatamente ao plenário, pois há

de
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do, que está sendo ultimado e realizado pelo Professor ViCente
que o Senado vote conscientemente a respeito -dos efeitos
Faleiros, da Universidade de Brasília, do- quar eStão sendo
desse acordo.
pesquisados os efeitos do Programa de Renda Mínima de
As dúvidas por mim Jevantadas foram encaminhadas ao
Inserção, em vigência noS últimos quatro ano~f ná Ff"ança;
Sr. Pedro Malan, negociador oficial da dívida brasileira. Espebem como os efeitos do Programa de Renda Mínima ínstituído
_ro, até o final da tarde de hoje, receber elementos suficientes
na Províricia de Quebec, no Canadá.
· para poder dar um parecer mais adequado e comPieto sobre
O debate ocorrido no IPEA decorreu da apresent~ção
os efe_itos desse_ acordo com os credores internacionais para
de vídio de um capítulo da série "A liberdade de Escolha", . a economia brasileira. Muito obrigado.
em que o professor Milton Friedman relata os efeitos da introR
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt)
dução do imposto de renda negativo nos Estados Unidos da
Durante o discurso do ~s_r. Eduardo Suplicy, o Sr.
Arnéfk:a. Nesse vídeo, além da apresentação do Professor
Mauro Benevides, Piesideiüi, deiXO. a· cadeira dá presiMilton Frii!dman, há também um debate entre diversas autorí~
-dência, que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente
dades e economistas na Universidade de Chicago.
__
de Secretário.
- A conclusão dos_ particípãntes do debate sQbre o Prograo sR: PRESIDEiái(Í3eni Veras)- C~n~edo a pala-vr;
ma de Garantia de Renda Mínima ou do IrilpoStO de Renda
ao nobre Senador Magno Bacelar. (Pausa.)
Negativo é a de que seria uma forma adequada de se procurar
S. Ex~ nã9 está_ presente.
combater a pobreza e de se erraçhtr a miséria.
Concedo a palavra ao nobre_Senador Marco Maciel.
No momento em que o Presidente Itamar Franco coloCa ·
no centro de suas preocupações o _combate à mis_é_ria_n_o_Pafs,
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seconsidero como importante que os brasileiros e o COngresso
guinte discurso.) --Sr. Presidente, s~s e Sr~. Senadores, a
Nacional examinem a alternativa do Programa de Garantia
cidade de Recife, antiga povoação dos Arrecifes, cujo desenvolvimento se iniciou nos longes da histódã, é, hoje, uma
de Renda Mínima, projeto já aproVado pelo Senado Federal
metrópole que se caracteriza rião somente pelos meandros
em dezembro do ano passado e que tramita na Câmara dos
dos rios Capibaribe e Beberibe, pelos seus bairros históricos
Deputados. O Deputado Genriano Rigotto, do PMDB, do
e as igrejas barrocas, mas, também, por outros monumentos
Rio Grande do Sul, é o Relator da matéria.
que lhe iluminaram o passado e constituem orgulho cultural
Acredito que, no início de 1993, poderá a Corilissão de
do presente.
Finanças da Câmara dos Deputados examinar- COm "atenção
este assunto, inclusive recebendo elementos, tais como ·o estuUm desses__ monumentos é -o Colégio Nóbrega que, nos
fins de novembro, celebrou o sepiuagésiliio--quinto ano de
do do Professor Vicente Faleiros, que concluiu por aspectos
existência.
bastantes positivOs da vigência do Programa de Renda MJnima
. de Inserção na FranÇ(l
A sõlenidãde dfstinguiu-se pela emoção, poiS entre momentos de lutas e glórias, o Colégio -Nóbrega identifica-se
O projeto vigente na França é am::n:aile oaq=U~ie qw::
com a história do ensino em Perriambuco, pois, des_de 1917~
encaminhei ao Congresso Nacional~ introduzindo o Imposto
vem ãbrindo e dando instrução a turmas de alun9s.
de Renda negativo. Na França, todo cidadão que não atinja
Sua trajet6ria de indizíveis feitos, nO entanto, não o pouuma renda de aproximadamente 2.000_ franc.os e__ com idade
--pou
de momentos difíceis, dos quais, um dos mais constrande 25 anos ou mais tem direito a uma complementaÇã<.Y-de
gedores aconteceu no ano de 1991, quando esteve prestes
renda da ordem de até 2.000 francOs oU Cerca de 400 dólares
a encerrar suas atividades, por dificuldades administrativas.
mensais, havendo diferenças para o número de dependentes
Foi soerguido graças à determinação e ao -dinamis.mo do Padre
existentes em cada famOia. Mais de SOO mil pessoas_ têm sido
Frede Solon, convocado para esta tarefa pelo Provincial dos
beneficiáriã.s diretas do proje~ na França; indiretamente, ele
Jesuítas de Pernambuco, Padre Pedro Vicente.
atinge mais de dois milhõe_s de _:franceses._ _ __
Não fugindo ao carisma de educadores que destacou os
No Brasil, o Programa de Garantia de Renda Mínima,
bravos soldados de Santo Inácio de Loyola ao longo da história
uma vez instituído, poderá atingir diretamente até 30 milhões
do Brasil, o Padre Fred, como é conhecido, soube organizar
de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza - cidadãos
um grande mutirão; envolvendo pais de alunos, professores,
adultos, com 25 anos ou_ maj_s, homens ou mulheres que, uma
ex-alunos, benfeitores e amigos, conseguindo impedir que o
vez recebendo ou sendo beneficiários do Projeto de Garantia
quase centenário Colégio Nóbrega fechasse suas portas. Fez
de Renda Mínima, ainda estenderiam os seus benefícios, aos
mais o Padre Fred: reconduziu o Çolégid-ao poSto que- por
seus dependentes obviamente.
· --décadas oç_upou, sobressaindo-se como um dos melhores eduConsidero positivo Que o IPEA; InstitUto -de Pe-Sqüu;a
candários recifenses.
Durante a solenidade de encerramento dos festejos, ocorEconômica Aplicada, esteja se interessando por_ess~ projeto.
rida no Centro de Convenções, vários oradores, entre eles
Agradeço a atenção da S~ Ana Maria Pelicano, bem- como
o Superior Provincial da Ordem de Pernambuco, Padre Pedro
do novo Diretor Executivo do IPEA, Professor Nilson Holanda, que esteve presente quando da apresentação do vídeo
ViCente, e o Professor Fernando Sardinha, destacaram as qualidades de educador do Padre Fred, bem como a importâ~ia
sobre o ProjetO de Garantia de Renda Mínima.
do Colégio Nóbrega para a juventude do Recife, tanto- do
Sr. Presidente e Srs. Senadores, gostaria de salientar que,
passado como do-pfeSente.
provavelmente amanhã, estaremos ex'!:mjnand9, na Comissão
Marcaram-presença nessa homenagem ao Colégio Nóbrede Assuntos EconómicoS, o acordo sobre a dívida externa
ga Dom Hélder Câmara, ArcebiSpo emérito de Olinda_ e Recibrasileira. Na úlitma quinta-feira, apresentei neSsa ComissãO
fe; o Superior Provincial dos Padres Jesuítas em Portugal,
algumas objeções, dúvidas e questionamentos a respeito dos
benefícios desse ã:OOrdo com os credores internacionais. -TraPadre Manoel Morujão; o empresário Norberto Odebrecht,
cujo pai, Emílio, foi o construtor do Colégio; o Magnífico
ta-se do maior acordo já realizado na História b!asil_eira, soReitor da Unicap, Theodoro Peters; o escritor Leduar dC;
. mando 56 bilhõe:s de dólares. Portanto, _é -~uito- ifuportarrte
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Assis Rocha, médico, único a-luno vivo da primeira -iurmi
do Colégio em 1917; o Professor Andrelino Mene~es, que
lecionou no Colégio Nóbrega durante trinta e dois anos; o
ex-governador Carlos Wilson Campos; a jornalista Zenaide
Barbosa, Redatora-Chcfe do Diário de Pernambuco; Desembargador Etério Gaivão; arquiteto Zildo Sena Caldas, autor
do projeto que restau·roú as antigas instalações do educandário, e muitas outras _efuineiites personalidades civis e eclesiásticas da sociedade recifense.
_ _
- _
Sr. P;esidente, também participei da homenagem que,
agora, como ex-aluno, renovo desta tribuna, enaltecendo o
lugar conquistado pelo Nóbrega na vida da educação em Per~
nambuco, fruto do trabalho, da dedicação, da perseverança
e da largueza de horizonte que sempre tiveram os jesuítas.
Aliás, lembre~se, não ser possíVel escrever a história do
Brasil à margem das diferentes ordens religiosaS, conforme
salienta Fernando de Azevedo e Gilberto Freyre ..
Em época como a atual, eril qUe a--sociedade
debate
em profunda crise de valores, que atinge o próprio sistema
educacional, escolas como o Nóbrega do Recife, encerram
uma poderosa mensagem de fé imorredoura na importância
da educação pãra o creSCiincnto e ainadurecimento da juven~
tude e o desenvolvimentc>tlo nosso País.
São escolas que não perdem o sentido de grandeza de
sua missão; abrigam, Ínstruem ci i:!dv.cam _OS jovenS, prcparan~
do-os para participarem com ciéncia e civiSmo do prOCesso
de desenvolvimento de modernização do Brasil, seguindo o
lema Jesuíta: ad maiorem Dei gloriam.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidentf'
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este caso poderá ser uma linha de crédito especial-. com prazo
mínimo de dois anos e custo financeiro adequado à rentabilidad~ do produto e dos Fundos Constitucionais. É urgente,
_também, a imediata implantação de_ um plano de custeio e
controle da "vassoura-de~bruxa" - vital para o retomo da
aplicação de tecnologias nas roças de cacau. Para isso serão
necessários recursos de Cr$600 bilhões~
Outra medida urgente que deve ser adotada pelas autoridades econômicas é a prorrogação de dívidas de custeio e
investimento de cacau, vencidas e vincendas, de produtores
e cooperativas, pelo período de oito anos, com três de carência, ~m custos ffuanceíros compatíveis com a rentabilidade
do produto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente*

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:
..
COMISSÃO EXECUTIVA DO PLANO
DA LAVOURA CACAUEIRA
Ofício no 826/92-DIRET
BrasHia (DF), 24 de novembro de 1992
Senhor Senador,
Corno é do conhecimento de Vossa Excelência, as iegiõ_es
produtoras de cacau vêm enfrentando grave crise,__ decorrente
sobrt tudo dos baixos preços do produto no mercado externo,
dos elevados encargos dos financiamentos rurais e da dissemi_nação da enfermidade ''vassoura-de-bruxa" nos cacauais.
Nesse sentido, esta C.eplac elaborou uma proposta conteD."do um elenco de medidas e ações, indicadas como necessárias e suficientes para reverter as causas e conseqUências
da crise, da qual estamos enviando a Vossa Exceléncia um
exemplar para conhecimento e apoio viSanao sua implementação.
Atenciosamente, Joaquim Cardoso Filho, Diretor/Ceplac.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra ·
ao nobre Senador Odacír Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL-- RO. Pronuncia o segumte discurso.)- Sr. Presidente, _sr~ e Srs._Senadores, volto
a esta tribuna para tratar de uma questão que tem despertado
a preocupação dos setores produtivos do nosso País e, em
especial, do_s lavradores do meQ querido Estado, Rondônia.
CRISE DO CACAU
Chamo a atenção de V.-Ex~ para a grave Crise_pela qual
- Soluções Propostas passa a cacauicultura nacion-al- crise esta decorrente. sobretudo, como já tive a oportunidade de_denunciar aqui, nesta
Todos reconhecem que a crise do cacau é gravíssirna,
nobre Casa, dos baixos preços do cacau no merca-do externo,
tendendo a assumir propOrções incontroláveis se medidas urdos elevados encargos dos financiamentO!.-. rúfaiS-e da dissemigenteS não fOrem adotadas.
~
-nação da enfermidade "vassoura-de-bruxa" nos cacauais.
Depois de exaustivos levantamentos e consultas às entidades ligadas à atividade cacaueira, chegamos a ·um elenco de_
Foi com grande atenção que li o oficio ~ mim dirigído
medidas e ações indicadas como necessárias e su_ficientes paràpelo Senhor Joaquim Cardoso Fifho_, diretor da Comissão
_reverter as causas e conseqüên-cias dã crise, tais como:
Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira (CEPLAC), datado
I - Medidas Emergenciais
de 24 de novembro. Este órgão reconhecido por sua compea) Plano Integrado de Produção de Alimentos
tência técnica, elaborou uma ·proposta contendo um elenco
Irriportante para a viabilização de alimentação básica aos
de medidas e ações indicadas como necessárias e suficientes
residentes nas áreas rurais do cacau que já acumulam mais
para reverter as causas e conseqüêildas dCSsa crise.
de 150.000 dese1ppregados, pessoas carentes de condições_ míSr. Presidente, Srs. Senadores, a íntegra dessa proposta
nimas de sobrevivéncia.
será anexada a este meu breve pronunciamento. _Sem querer
Os recursos ne_cessários somam Cr$41 bilhões.
me J:longar em demasia, gostaria <:le destacar aqui alguns pon~
A fonte de recursos poderá ser uma linha de crédito
tos destacados pela Ceplac como soluções para a crise na
especial com prazo mínimo de dois anos e custo financeiro
qual está mergulhada a cacauicultura brasileira.
adequado à rentabilidade do produto e dos Fundos CoitstituDepois de exaustivos levantamentos c consultas às entidacionais! con_forme projeto anexo.
des ligadas à atividade cacaueira, chegou~se a 1,101 elenco de
medidas e ações indicadas corno necessárias~ suficientes-para
b) Pb;mo de CusJeio Técnico e Controle da Vassoura~d_e
- Bruxa -reverter as Cà"usàs e cOnseqüêOcíaS da crise, tais como:
-Medidas urgentes: liberação de recursos -- Cr$41 biVital para o retorno à aplicação da tecnologia nas roças
lhões -necessários para a viabilização de alimentação básica
de cacau, como o instrumento capaz de aumentar a eflciê~cia
ao nível dos imóveis e a comp~titividade braSileira cio- -nível
aos residentes nas áreas rurais de cacau que já acumulam
internacional. Mais importante ainda é_o controle da "Vassoumais de _150 mil desempregados. A fonte de recursos para
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ra-de-Bruxa" que, através de técnicas testadas e recomendadas pela Ceplac, pode manter os nfveis de in_fe_cção_ em
condições suportáveis, com danos mínimos.
Os recursoS necessários_sori:J,arrt Cr$600 bilhões.
A fonte de recursos poderia ser uma linha de crédito
especial com custos financeirOS adequados com a at_ivid_ade
cacaueira e de fundos constituciOiúlis (FNE, FNO e FCO),
conforme projeto anexo.
c) Prorrogação de Dívidas
Prorrogação de dívidas de custeio e iiivestimen_to de cacau, vencidas e vincendas, de produtores c cooperativas, pelo
período de oito anos, com três anos de carência, coni cUstos
financeiros compatíVeis com a reritabilidade do produto.
Os recursos necessátiOifsõmarrt Ct$300 bilhões.
A fonte de recursos poderia ser oriunda do Tesouro Nacional e dos depósitos compulsórios da rede bancária no Banco
Central, conforme projeto anexo.
2 - Medidas Estratégicas
Destinadas a corrigir os problemas estruturais.
a) Verticalização da Atividade Cacaueira Através do Uso
Integral do Fruto do Cacau
Propõe o uso económico da polpa e da casca do fruto
do cacau, visando aumento da receita e do lucrq __P.os produtores.
Recursos da ordem de Cr$150 bilhões.
Fonte de Recursos: Fundos Constitucio_naís (FNE, FCO
e FNO), conforme projeto anexo.
b) Diversificação e Agroindustrialização
Visa aumentar receitas, e sobretudo, reduzir riscos da
agropecuária das regiões cacauciras.
Propõe o plantio de cultivos já testados e a implantação
de pequenas e médias agroindústrias, conforme modelo de
demonstração instalado na Ceplac e experiências concretas
ao nível de produtores (cerca de 130 unídades).
Recursos da ordem de Cr$ 1,5 trilhão, a_sere_m aplicados
ao longo de quatro anos, sendo Cr$ 218 bilhões para o ano
de 1993.
Fonte de Recursos: Fundos Constitucionais (FNE, FNO
e FCO). cónfoinfe projeto anexo.
3 - Ápoios 'tnSÜtuCionats
a) Revisão do Orçamento da Ceplac
Objetiva viabilizar o míilímo funcionamento da Ceplac,
com vistas aos trabalhos de pesquisa e extensão rural, fundamentais para o aperfe-iÇõ-3Tiiento da cacauicultura.
Valores: Cr$37,6 bilhões para o exercício de 1993.
Fonte de Recursos: Tesouro Nacional/Orçamento da
União, conforme projeto anexo.
b) Apoio ao Sistema Cooperativista em busca de meios
para o retorno às atividades industriais da ltabuna Agroindustrial SIA - IT AISA
A ltaisa representa um importante instrumento de ampliação do espaço cconômico do produtor de cacau, incrementando sua renda com o lucro agregado da atividade industrial.
Recursos da ordem de Cr$90 hilhõe_s, envolvendo investimentos na duplicação do conjunto industrial, capital de giro.
e saneamento financeiro.
Fonte de Recursos: Fundo Constitucional do Nordeste
(FNE). conforme projeto a ser apreSentado- pelü Itaisa. Joaquim Cardoso Filho, Diretor/Ceplac.
(*)
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--FONTES ALTERNATIVAS DE RECURSOS
1. Patrimônio do Produtor
-Prédio da Ceplac, em Brasilia, cujo valor reverteria
em favor do orçamento da Ceplac e da prospecção e controle
da Vassoura-de-Bruxa.
2. Fundos Constitucionais
-5% dos recursos dos fundos constitucionais destinados
à cacaukultura.
3. Recursos Nonnais
-Do Orçamento da União e dos bancos governamentais.
4. Captação Internacional
-Recursos externos captados na forma da Resolução
Baccn n•' L872, de 25-9-91.
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O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Sr"' e Srs. Senadores,
vejo com tristeza e apreensão as idéias de separatismo. que,
vez por outra, ganham alguma dimensão nos Estados do Sul
do Brasil. O exemplo da desagregação da União Soviética
é muito recente para ser esquecido, Onde, antes, havia o
colosso comunista, surgiram, diversos países que, em nome
de. nacionalismos c raQiçalismos religiosos. passaram a guerrear entre si. A Europa. por incrível que pareça. retornou
à ~ituação politicamente _existente antes da eclosão da Segunda_
Guerra Mundial.
Se algum tk nós tivesse vivido no fin~l do século passado,
na Europa Central. jamais poderia imaginar os desdobramentos pmvm.·ados pdas sucessivas e traumáticas acomo_d_ações
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regimes comy.nis~.?:ce evjta,ndo transferir tecnolOgia avançada
para países do -até então chamado Terceiro Mundo. Mas,
a história não é linear. Ela se desenvolve como uma s_enóide,
;tbrindo e fechando portas· a<? longo _do tempo. Cada país
utiliza sua oportunidade histórica de maneira mais adequada.
dor.
O bloco europeu, neste momento, está Iona;ede ser homogéEm seguida, faria outra _guerra, -desta
Contra o ffiundo neo, e as tensõe& nos antigos regimes do Leste são .muito
inteiro, seria- arrasadã e acabaria dividida em _dois países. E
grandes.
_,
-_
que, ao finãl dessa guerra, os homens passariam a gastar parte
As pequenas nações existentes dentro da Uníão Soviética,
que recentemente proclamaram suas_ independências, constide seu tempo à noite, sentados na sala, oihando para uma
caixa de madeira de onde sairiam Ín:Jagens e sons. Po~_ últil:no,
tuíram regirites favoráveis ao nazismo no auge da Segu_nda
o profeta diria: a Alemanha vai se reunificar riiais uma vez.
Grande Guerra. A industrialização do Segundo Mundo será
Sem dúvida, qualquer pessoa de bom senso recomendaria
lenta e marCada por uma inevitável desconfiança do empresao internamento do nosso profeta. No entanto, tudo isso aconriado capitalista. Aqueles países ainda deverão dar demonsteceu.
trações eloqüentes e claras de sua conversão económica e
política. O que ocorreu, de fato, foi o fim d~ _guerra fria ..
O conflito entre as forças heiemônicas vem mudando
a geografia política do Plarieta desde há muito tempo. Foi
Cessou o conflito constante, terminou a tensão que angustiava
o -planeta e movia a máquina militar. Depois da guerra do
assim, por exemplo, depois do fim- das guerras napoleónicas,
Golfo, onde a alta tecnologia, inclusive a de transmissão por
quando ps europeus começaram a se iriteressar pela América
televisão, foi o principal destaque, as disputas regionais caíram
e pela Africa. Os ingleses romperam os termos da chamada
para plano inferior.
Paz de Matternich e insuflaram rebeliões em, toda a América
A resposta possível, no nosso entender, para países interdo SuL Coincidência, ou não, na primeira metade dO séçulo
XIX surgem as figuras de Simon Bolivar e San Martin. Bolivar
mediários como o Brasil, está na incessante busca de meios
e. modos para alcançar o desenvolvimento econômico pleno.
lotou sempre auxiliado por tropas de mercenários ingleses.
Lord Cocharane é herói no Chile e no Brasil.
O Brasil dispõe de enormes potencialidades ainda não bem
exploradas. Necessita_de _capital e de tecnologia, mas para
É um engano, portanto~ imaginar que o Brasil está fora
pode-i se candidatar a recebê-los _deverá em c9mrapartida se
da vitória das grandes potências. Os ingleses, aliás, jamais
se preocuparam em dividir o Império português na América
mostrar, e de maneira convincente, um país moderno, com
do Sul, ao contrário do que fizeram com as possessõesespa:
sociedade organizada e eficiente. A opção para investimento,
depois que as barreiras ideológicas ruíram. constituirá uma
nholas, porque já controlavam a economia de Portugal através
do Trãtado de Menthuem. É bom lembrar que foram os ingle- · seleção feita com base em quem apresentar maior eficácia
ses que transportaram a famnia Real para o Brasil. Eles_ retarna identificação de seus problemas e eficiência na sua solução.
daram a partida de Lisboa até o momento e-m que as velas
Percisamos, portanto, I_Ill!dar a face do Brasil. Precisamos
fazer com que a Nação entre na sua era moderna.
dos barcos do General Junot começaram a aparecer nO horizonte. Os negociadoies de Londres queriam muitas vantagens.
Acabaram as alianças autornáticas .. Tirlninaram oSãn_ta- Queriam, inclusive, a ilha de Santa Catarina para ali instalar
gonismos compulsórios. Restararit a Vontade política de fazer,
um entreposto destinado a controlar a navegação no _rio d_a
a capacidade de empreender e a criatividade para encontrar
Prata. Não conseguiram. Mas ganharam significativas facilias melhores soluções a menor custo. Este é um momento
dades aduaneiras que lhes permitiram expandir muito seus
riquíssimo para quem estuda as relações internacionais e nacionegócios no Brasil.
nais. Ê o momento em que o riliü1do eStá mudando e, também,
O niundo de hoje e o de amanhã guarda esta mesma
o momento em que os brasileiros_ se percebem desprotegidos
e intrigante questão: ninguém sabe, exatamente, onde irão
das antigas ideologias,_ mas experimentam a delíciosa situação
desaguar as diversas iniciativas políticas realizadaS neste fína( de podermos, nós mesmos, traçar o futuro. O exemplo recendo século. Veja-se q-ue a teoria- ge-opolítica fndicava, até os
tíssimo do processo de impeachment do presidente eleito deanos sessenta, _que Brasil e Argentina seriam adversários etermonstra a maturidade da sociedade nacional e de suas instinos. Hoje são parceiros comerciais e chegam áo requiiíte de
tuições.
_
trocar informações na área nuclear. O Cone Sul tende a se
O Brasil precisa entrar na era moderna, nobres Pares,
integrar cada vez mais e formar urna área que está destinada
para viver a realidade de um país inserido no mundo industriaa se constituir numa das mais ricaS e prósperas do continente.
lizado. A eficiência se busca através da organização de um
A possibilidade de guerra está afastada.
Estado com um número reduzido de funcionários bem remuO fim da guerra fria modificou a relação dê ~POderes n_o. · nerados, capaz de gerir com eficiência o dinheiro público.
com empresários jogando as regras do jogo capitalista, enfrenOcidente industrializado. Caiu o Muro de Berlim, os antigos
regimes comunistas do Leste Europeu foram sendo- derrutando a competição e a concorréncia. Um país sem cartórios,
nem cartéis. Um país com vida democrática transparente e
bados, um após outro. Anunciam-se, agora, investimentos
organizada.
maciçOs nos antigos países comunistas. Será que a u~ião de
As idéias separatistas são o contrário de tudo isso. É
esforços do Primeiro com o Segundo Mundo vai determinar
o fim do Terceiro Mundo? De outra maneira, imagina-se que
o caminhar para o retorno a situações que. aliás, jamais existiram no Brasil. Um milagre preside a nossa história. O milagre
o Ocidente está tendendo a se organizar em apenas dois blode este País continental ter-se mantido unido, apesar das revocos. O dO Norte, rico e industrializado. e o do Sul, pobre,
luções e dos imensos problemas por que passou desde sua
baseado na agricultura, e periférico.
independência. O Brasil é constituído por uma sociedade mulA primeira olhada no mundo. de fato, Srs. Senadores.
tírraciai, mas que não é dividida em castas, como ocorre na
nos leva à constatação de que os ricos_ estão se unindo, direcioÍndia. nem fala diversos idiomas, como acontece. por exemnando seus investimentos para as áreas antes dominadas pelos
da política. Vamos imaginar, hoje, que, naquela época uma

pessoa nos afirmasse que a Alemanha seria unificada:. erifrentaria uma guerra contra toda a Europa e perderia. Mas, em
seguida passaria por um período de progresso econômico,
inflação baixa, pleno emprego e serla gOvernada por um dita-

vez
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os povos à guerra. Milhões morreran1 para tentar provar a
pio, no Canadâ, onde vez por outra o separatismo vem à
tona.
supremacia de um grupo sobre seu oponente. Que o ariano,
A idéia de um Brasil dividido em diversos países não
por exemplo, era melhor que o negro. Que um era mais inteliauxilia em nada ao desenvolvimento, assim corno os conflitos
gente que o outro. A guerra acabou e ninguém provou nada.
hoje existentes-n~r Europa Central são contraditórios, com-O separatismo não conduz a nada. O exemplo europeu
as idéias liberatórias de cada um dos líderes dessas novas
é eloqüente em si mesmo~ Pior do que o nacionalismo, é
o regionalismo. O Brasil deve cuidar de retomar seu desenvolNações. O Brasil do Sul seria um grande país, em condições
vimento económico, o único meio de reduzir as desigualdades
de se rivalizar com as principais ·potênCias européias. Um
sociais. E não perder tempo discutindo questões que são imgigante económico, -mas uin anâo pólítico. O do Norte e do
pOrtantes apenas para políticos demagogos, mas demasiadaNordeste seriam o inverso:_gigantes políticos e anãos econôw
mente custosas para toda a Nação.
rnicos. A diversidade, a convivência pacífica de todos os brasiMuito obrigado.
leiros, de qualquer raça ou credo religiosO~ é a marca registrada
deste País. Mexer neste equilíbrio, -que, embora precário,
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Não há mais oradotransformo~se na marca registrada do Brasil, é um gesto
res inscritos.
típiCO daqueles que sabem como iniciar oma_aç_ão, mas não
A Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se,
têm a menor idéia de como vãu terminá-la.
hoje, às 18h30min, com a seguinte
É fundamental, Sr. Presidente, Srs. Senadores. manter
ORDEM DO DIA
a Federação unida. O Brasil é um só, desde a Amazônia
até o Rio Grande do Sul e fala o mesmo idioma, cada região
com seu sotaque distinto. Mas não há dialetos, não existem
-1outros idiomas. O português brasileiro é falado de norte a
REDAÇÃO FINAL
sul, de leste a oeste. Talvez seja necessário repensar cJ modelo
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N9 100, DE 1991
de representação política, para que todos tenham _igual oportuw
nidade no Congresso Nacional. Porém, isso nada tem a ver
Discussão, em turno único, da Redação Final da Emenda
com separatismo. Precisamos aperfeiçoar as nosSas instituições
do Senado (oferecida pela Comissão "Diretora em ·seu Parecer
e trabalhar pela retomada do desenvolvimento. As soluções,
n' 442, de 1992), ao Projeto de Lei da Câmara n' 100, de
baseadas em argumentos regionais, não auxiliam em nada
1991 (n' 211/91, na Casa de origem), que acrescenta dispoà verdadeira causa brasileira.
sitivos ao art. 18 da Lei n' 8.080, de 19 de setembro de 1990,
Os líderes e dirigentes dos países da Europa central quecometendo aos municípios competência -pa-iã a -eXecuçao de
riam a independência, a paz e o desenvolvimento. Consew . serviços de planejamento familiar.
guiram acabar C<;Jm o domínio da União Soviética, mas enconO SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Está encerrada
traram o subdesenvolvimento, a guerra e a desesperança, que
a
sessão.
hoje fazem renascer antigos ódios e provoCam guerras incom(Levantawse a sessão às 16 horas e 52 minutOs. J
preensíveis. Os- naCionalismos são a pra·ga que conduziram.

Ata da 271a Sessão, em 18 de dezembro de 1992
28 Sessão Legisiativa Ordinária, da 498 Legislatura ·
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Aureo Mello
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
A!Ionso Camargo - Alvaro Pacheco '-- Amir Lando Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras
- Carlos De'Carli - Carlos Patrocínio - Chagas Rodrigues Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Eva Blay - Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto
Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - J arbas Passarinho- Joao Calmon- Jol!o França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- Jose Paulo Biso! -Júlio Campos - Júnia Marlse - Jutahy Magalbaes - Lavoisier Maia Lavy 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 -'- Moisés AbrAo -

Nelson carneiro - Odacir Soares - Pedro Simon - Pedro
Teixeira- Rachíd Saldanha Derzi - Rai011,mdo Lira ..... _Rooan
Tito - Ruy Bacelar - Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- A lista de presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus. iniciamos nossos trabalhos. (Pausa.)
A Presidência recebeu, do Presidente do Instituto dos
Advogados Brasileiros, o Ofício n" 890/92. de 23 de nOvembro
último, comunicando que aquele órgão aprovou, por decisão
unân_ime, parecer proferido pelo Relator. Eloysio de Oliveira
Perdtgão, sobre a índicação apresentada pelo Doutor Júlio
César do Prado Leite, referente a projeto do Governo que
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propõe emenda à Constituição, tenianto alterar, substancialmente, o texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Áureo Me!Io) - A Presidência
recebeu, do Presidente Nacional da OAB, o Ofício n~ 85/92~
de 30 de novembro último, encaminhando Nota Oficial do
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do_ Brasil, que
repudia a "Lei Torricelli", recentemente promulgada pelo
Governo dos Estados Unidos, que amplia o bloqueio económico à República de Cuba, ao mesmo tempo que ameaça,
com sanções e represálias económicas, países que estabeleçam
ou mantenham relações comerciais normais COm aquela nação.
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) --,-Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. lg Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 884, DE 1992

Nos termos do art. 336 alínea c, do Regimento Interno,
requeremos urgência para o OF "S" n9 50, de 1992, que propõe
ao Senado Federal seja autorizado o GoveÍ'no Oo E_s.tado d_e
Santa Catarina a contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e- Desenvolvimento -BIRD, no valor de US$50,000,000.00 (cínqüenta milhões
de dólares), destinado a financiar o Programa Nacional de
Manutenção de Rodovias Estaduais - PNMER/BIRD/SC,
e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID,
no valor de US$!02,500,00ó.OO (Cento e dois milhões e quinhentos mil dólares), destinado a financiai' õ Projeto Corredores de Transporte-S, para construçâo -de ·novas rodovias e
restauração das já exiStentes.
_
Sala das Sessões, 8 de agosto de 1992.--: Senadores Hum- ·
bertoLucena- EsperidiãoAmim- LuctdioPorteUa- Marco
Maciel- Chagas Rodrigues- Ney Maranhão - Gerson Camata - Louremberg Nunes Rocha- José Fogaça.
REQUERIMENTO N' 885, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Ofício "S" n' 53, de 1992 (Ofício
ATG 0553, de 21-10-92, na origem), do Senhor Governador
do Estado do Paraná, solicitando autorização do Senado Federal para contratar operãÇâO de crédito externo no montante
global deUS$ 173,5-rtlilhões, junto ao BanCo Interamericano
de Desenvolvimento- BID, a fim de viabilizar a implantação
do projeto "Corredores de Transportes do Estado".
Sala das 'sõcs~ 8 de dezembro de 1992. --Senadores
Humberto Lu a - Esperidião Amim - Marco Maciel Lucídio Portell - Chagas Rodrigues - Ney Maranhão Gerson Camata - José Fogaça- Louremberg Nunes Rocha.
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municípios cÕmp-etência para a execução de serviços
-de planejamento familiar.

Em discussão a redaçãÕ final. (PaUsa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a disc~ussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente _!lprovada~ nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto volta à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto
de Leida Câmara n? 100, de 1991 (o? 211, de 1991,
- na Casa de origem), 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 ramiliar.
O Congresso Nacional decreta:
-EMENDA N'1
(corresponde à Emenda n~ 1, de Plenário)
Dê-se ao § 29 do art. 19 do projeto, a seguinte redação:
•Art. 1~ ·················"""···········-···~-~···········•··
As ações e serviços de saúde corresponden~
tes ao planejamento familiar executados pelos municípios devem faZer pal}:e indissociável a um programa
de assistência integral à saúde da mulher, do Ministério
da Saúde, assegurada a particípação como iridivíduo
ou como cas.al."
O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) -Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se à votação do Requerimento n• 885/92, de urgência, lido no Expediente, para o Ofício S-53, de 1992.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
_
_
O SR. PREsiDENTE (Áureo Mello)- Passa-se à votação-do Requerimento n9 884/92, de urgência, lido no Expediente, para o OfícioS-50, de 1992.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecew
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere-figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
4

§ 29

o

OSR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Os requerimentos
lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do -art.
340, inciso II, do Regimento Interno.
Passa-se à
-

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) - A Presidência
convoca sessáo extraordinária a realizar-se hoje,_às 18h50min,
rom a seguinte
-

ORDEM DO DIA

ORDEM DO DIA

-1Item 1:
REDAÇÃO
FINAL
Discussão, cm turno único, da 'Redação Final da
Emenda do Senado (oferecida pela ComisSão Díretora
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO~
em seu Parecer n" 442, de 1992), ao Projeto de Lei
N' 68, DE 1992
da Câmara n' 100, de 1991 (n'' 211/91, na Casa de
origem), que acrescenta dispositivos ao art. fS- da- Lei .
DiscussãO, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 441~ de 1992) do
n' 8.080, de 19 de setembro de 1990, cometendo aos
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Projeto de Dê:Cteto Legislativo n' 68, de 1992 (n9

130/91~

na

Câmara dos Deputados), que aprova o te-xto da Co.Dveilção
n' 168, da Organização Internacional do Trabalho - OIT,
relativa à promoção do emprego e à proteção contra o desemprego.
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O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Nada mais havendO a tratar, declaro encerrada a sessão.

(Levanta-se a sess~o às 18 horas e 4{3 minutos.)

Ata da 212a Sessão, em 8 de dezembro de 1992
za Sessã0 Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Aureo Mello
ÀS 18 HORAS E 50 MINUTOS, ACHAM.SB PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alfonso Camargo --' Álvaro Pacheco - .Amir Laudo Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga ::. Beni Ver•
- Olrlos De'Olrli - Olrlos Patrocínio - Chagas Rodrigues Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Eva Blay -Gerson eam.ta - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto
Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - J arbas Passarinho -Joao·Calmon- Joao França- Joaa Rocha -Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Paulo Biso! -Júlio Campos - J6nia Marise - Jutahy Magalhães -Lavoisier 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 - Moisl!s Abrâo Nelson Carneiro - Odacir Soares - Pedro Simon - Pedro
Teixeira - Racbid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - ·Ronar
Tito - Ruy Bacelar - Valmir Campelo - Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - A lista de presença acusa o comparecimento de 53 s-rs. -senadores. Havendo
númerO"-regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, inicüimoS nosSOs trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão _lidos pelo Sr.
19 Secretário._
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 886, DE 1992
Requererrfos- urgência, nos termos do ã:rt. -33-6, alínea C,
do Regimento Interno, para o ofício n~ Sn7, de 1992, através
do qual o Governo do Estado de _Goiás solicita autOriZação
para contratar operação de crédito rio valor de vinte e quatro
milhões, seiscentos- e ciii.qüenta e-qUatro mil e oitocentos dólares, para os fins que especifica.
Sala das Sessões, 8 de dezembro de 1992. -Humberto
Lucena- Jonas Pinheiro- Elcio Álvares- Lucidio PorteUa.
REQUERIMENTO N• 887, DE 1992
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 33"6, aJinea C
do Regimento Interno, para o Projeto-de Lei da Câmara
n~' 108, de 1992, que "dispõe sobre a estnituraçãO do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, e -dá outras providências".
Sala das Sessões. 8 de dezembro de I 992. - Humberto
Lucena Marco Maciel - José Fogaça - Chagas Rodrigues
- Louremberg Nunes Rocha.
9

·o SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Os requerimentos
lidos serão votados_após a Ordem do Dia, na forma do art.
340, item-II, do Regimento Interno.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
Hem 1:

REDAÇAO FINAL
PROJETO!) E DECRETO LEGISLATIVO
N' 68, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em seU -Parecer n"' 441,
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n' 68, de
1992 (n' 130/91, na Cámara dos Deputados), que aprova o texto da Conveilção n 9 168. da Organização Internacional do Trabalho- OIT, relativa à promoção do
emprego e à proteção contra o desemprego.
tm discursão. (Pau_sa.J
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai á promulgação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Red8.ção final do ProjetO de Decreto Legisl3tivo
n~ 68, de :i992 (n~ I3o, de i991, na Câmai-a dos Deputados).
FaÇo saber que o Congresso NaciOnal aprovou, e eu Presidente do Senado Federal. nos termos do art. 48, item 28.
dQ Regimento Interno, promulgo o seguinte
·DECRETO LEGISLATIVO N•
• DE 1992.
Aprova o texto da Convenção n~ 168, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, relativa à promoção dõ -emprego e à proteçfto Contra o desemprego.
Art. 1'' É aprovado o texto da Convenção n\' 168, da
Organição Internacional do Trabalho- OIT. relativa à promoção do emprego e à proteç"ão contra o desemprego.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciaçãO do Congresso
Nacional quaisquer atas que passam resultar -em revisão da
referida Convenção, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos tenhds 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.
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O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello)- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
_
Passa-se à votação do Requerimento n' 886/92, dé urgên,

cia, lido no Expediente, para o Ofício sm, de 1992.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado. _
_____ --~--_
A matéria a que se refere figurará na Ordem -do Dia
da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE ( Aureo Mello) - Passa-se à votação do Requerimento n' 887192, de urgéncia, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmaran' 108, de 1992.
Emvotação.
__
~--~
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figu!ará·. it3 Oideln do Dia
da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello).:., Nada mais haven·
do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando
para a sessão ordináriã de amanhã a seguinte

ORDEMDODlA
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'73, DE 1992
(Incluído em Ordem do_Dianostermos do art. 64, §
2"", da Constituição Federal, combinado com·o art. 375t inciso ·
VIII, do Regimento Interno.)
. .
. ~
.
Votação, em turno único, do Projeto de Decieto 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 Cid:ide de Teresina, -Estado do Piauí, teriao:_
PARECER favorável, proferido em Plenário; Relator:
Senador Bello Parga.
-2PROJETO DE DECRETO LEéiiSLATIVO•..
N•74 DE1992
(incluido em Ordem do Dia nos termos d-o -ari. 64, §
2"?, do Regimento Interno, combinado com o art. 3J5, inciso
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 freqúéncia modulada, na Cidade de São Pedro, Estado
de São Paulo, tendo:
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Beni V eras.

-3PROJETO DE DECRETO LEGfStX'fiVO
N• 75, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, §
2P, da Constituição, combinado com o art. 375, incis~~ VIII.
do ~ill!ento !!Item<e.)
.
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados),
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_que aProva -O a_to que renova- a concessão outorgada à SocicRádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar serviçp_de radiodifusãq sonora na Cidade de Muzambinho, Estado
-de Mina~ Gerais, fendo:
_ - -PARECER favorá-vel, p-roferido em PlenáriO, Relator:
Senador Beni Veras.
_I- Proposições que deverão figurar em Ordem do Dia
nas Três ~essões Ordinári~s Sllbseqüentes
- (Ãil. 110; § 2', c, ao Regimento Interno.)
·Dia 10-11-92, terça-feira
Projeto de Lei do Senado n 9 318, de 1991-Complementar.,.
_de autoria do Senador Maurício Corrêa, que determina os
cas_o_s em que as fo:rças estrangeiras possam transitar pelo territOf!_O nacional ou nele permanecer temporariamente, medi aTIte permissão do Presidente da República; iridependente da
autorização do Congresso Nacional, nos term()S do disposto
rios arts._ 21, incisq_ IV, 49, inciso II e 84, inciso XXII, da
Constituição Federal.
-Projeto de Lei do Senado n" 243, de 1991, de autoria
_,da Senadora Marluce Pinto, que altera dispositivos da Lei
ne 5:o82, de 21 de junho de 1971- Lei Orgânica dos Partidos
Políticos (art. 172, I, do Regimento Interno).
Projeto de Lei do SenadO n" 252_, de 1991, de autoria
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre Sistema de Partidos Políticos, e dá outras providências (art. 172, I, do Regi- rhentõ-Ii1terno).
Projeto de Lei do Senado n'? 291, de 1991, de autoria
dO-_Senador Fernando Henrique Cardoso, que regulamenta
os §§ 29 e 3 9 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 (art. 172, I, do Regimento Interno).
Projeto de Lei dÚ Senado n"' 69, _de_ Í992, d~- autoria
do Senador Nelson Wedekin, que altera o art. 118 da Lei
Org~nica·· dos Partidos Políticos, acrescentando o § 2 9 , que
dispõe sobre a faculdade do partido político celebrar acordos
com as redes de rádio e televisão para a divulgação do horário
eleitoral gratuito (art: 172, I, do Regimento Interno).
. _ Día 11 ~10·92, quarta~feira
·
Projeto de Lei da Câmara n' 47, de 1992 (n' 2.628/92,
na CaSa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior do
Trabalho, que altera a composição· e a Organização internã
do Tribunal Regional do Trabalho da 12~ Região, com sede __
em Florianópolis-SC, e-dá out"r"as Providências (art. 172, I,
do Regimento Interno).
Dia 12-11~92, quinta-feira
Não foram agendadas matérias para a Ordem do Dia.
II- Projeto em fase de apresentação de emendas perante
a Comissão
a) de Constituição, Justiça e Cidadania _
Projeto de -Lei do Senado n~' 153, de 1992, de autoria
da Senadora Marluce Pinto, que _3Itera o ã.rt. 7P da Lei n9
8.162, de 8 de janeiro de 1991, para -permitir que o tempo
de- ~erviço público federal, prestado pelos servidores celetistas
qti_é passati:lm aO regime da Lei n\> 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, seja contado, também, para fins de anuênio, incorporação de quintos e licença-prêmio por assiduidade.
3• dia: 9~ 11-92
Último dia: 11~11-92
-Projeto de Lei do Senado n' 154, de 1992, de autoria
do Senador _Márcio Lacerda, que altera o Código de Processo
Penal. e dá outras providências.
~ dade
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2• dia: 9-11-92
Último dia: 12-11-92
III- Projetas em fase- de apresentação de _emendas perante a Mesa
(Art. 235, II, d, do Regimento Interno.)
Projeto de Lei da Câmara n• 10, de 1992 (n' 2.484/92,
na Cisa -de origem), de iniciativa do Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal
de Primeiro Grau da 2~ Região e dá outras providências.
4• dia: 9-11-92
· -Último dia: 10-11-92
Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1992 (n' 4.590/90,
na- Casa de origeffi), de iniciativa do Presidente da_ República,
que autoriza a Petróleo Brasileiro S.A., - _PETROBRÁS
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o segtiínté-Iuridamenfó legal: nos termos do art. 40,
inciSo III, alínea a, dà Constituição"da Repúblíca-Federativa
do Brasil, combinado com os arts. 67, 100, 186, inciso_III,
alínea a, 192, inciso II, e 244 da Lei 8.112, de 11-12-90, e
com o art. 76, inciso V, parágrafo 59 , do Regulamento do
I?rodasen e Resolução n~ 59, de 1991, do Senado Federal,
bem assim com as vantagens da Resolução do Senado Federal
n• 87, de 1989- arts. 11 e 13 - , e dos A tos n• 5, de ·1989,
e 1, de 1991, do Presidente do Conselho de Supervisão-e
cóm a vantage-m-Cóilstanté da decisãp da Egrégia COmissão
Diretora -do Senado Federal, aQotá<la em__ sua 14~_ B.eunião
-Ordinária, realizada em 27:11-85, conforme Processo
PD-1010/85-9, com proventos integrais, coffespondentes à razão de 35/35 (trinta e cinco triilta e Cinco. avOS) do_seu_vencia tran~ferir bens d.e l:iu.a propriedade para o Estado de São
mento, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da ConstiPaulo.
- tuição Federal.
4' dia: 9-11-92
Senado Federal, 8 de dezembro çle 1992. -:-:-·.Senador
Último dia: 10,11-92
Mauro Benevides, Presidente.
IV- Projetas ern--Jase de apresentação do recurso prePORTARIA N• 68, OK1992
visto no§§ 3' a 5• do art. 91 do Regimento Interno
O Primeiro Sec"J·etárió -ao- SeriadO Federal, no desell}M
Projeto de Lei do Senado n~' 31, de 1992, de autoria
penho de suas atribuiçõeS regime"n!áls re:gulam~ntare;s,-:e
do Senador Márcio Lacerda, que acrescenta inciso :ió art.
tendo em vista a decisão da Comissão Diretora, em sua ~~
28 da Lei n' 7.664, de 29 de junho de 1988, que dispõe sobre
Reunião Ordinária, realizada em 24 .de novembro de 1992,
eleitoral
gratuita
no
rádio
e
na
televisão.
(RejeiM
a propaganda
a respeito do Processo n~ 010898/92-1, resOlve, designar os
tado.)
·
·
WILSON ROBERTO THEODQRO, Assessor
servidores
49 dia: 9-11-92
Legislativo, RICARDO LUIZ LEITE OLIVEIRA, Assessor
Último dia: 10-11-92
Legislativo, e MARCO AUREUO DE OLIVEIRA, Analista
Projeto de Lei do Senado n~ 150, de 1991, de autoria
Legislativo, para, sob a presidência do primeiro, integrarem
do Senador Francisco Rollemberg, que altera o art. 1"' da
Comissão de Revisão do Processo n'? üL8478/87-5.
Lei n"' 8.072, de 25 de julho de 1990,_ que dispõe sobre crimes
Senado Federal, 4 de dezembro de 1992. -:-..Senador
hediondos nos termos do art. 5'?, inciso XLIII da Constituição · Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário._---·,--~:· ·_: ___ -Federal. (Rejeitado.)
PORTARIA DO DIRETOR-GERAJ. N• 32, !)E 1992
4" dia: 9-11-92
O Diretor-Ge"ial do Senado Feder;1l, no _uso_ Qas:_atrib!liúltimo dia:- 10-11-92
ções _que lhe confere o art. 283 do Regulamento Adminis:V- Projeto em fase de apresentação de emendas perante
tratívo do Senado Federal, resolve designar os servidotes NIa CóífiíSSãO de Relações Exteriores e DefeSa- Nacional
COLAU BONVAKIADES. Técnico Legislativo, JOSÉ
(Art. 376, c, do Regimento Interno.)
LUIZ DE ARAÚJO, Técnico Legislativo, MARGARIDA
Projeto de Decreto Legislativo n" 84, de 1992 (n079/91,
MARIA BRITTO SILVA, Técnico Legislativo, ALEXANna Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Traia"do
DRE SOARES- DE CARVALHO, Técnico Legislativo, e
sobre Registro Internacional d,e Obras Audi"ovísuais, assinado · EDVAL FERREIRA SILVA, Técnico. Legislativo, para, sob
p·eto Brasil em 7 de dezembro de 1989, que resultou da-ConfeM
a presidência do_ primeiro-, integ-rarem a comissão incumbida
rência Diplomática sobre o Registro Internacional de Obras
da Tomada de Contas e Conciliação Cçmtábil dqs AlmoxaM
Audiovisuais, realizado em Genebra, de 10 a 21 de abril de
rifados do Senado Federal, relativa ao exercício de 1992.
1989.
Senado Federal, 7 de dezembro de 1992.- Manoel Vilela
4' dia: 9-11-92
de Magalhães, Diretor~Geral. _
Último dia: 10-11-92
Projeto de Decreto Legislativo n• 85, de!992 (n' 104/91,
ATA DE COMISSÃO
na Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Acordo
COMISSÃO
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) - Está encerrada
25~ ~euoião, realizada em 17 de novembro de 1992
a sessão.
Às dez horàs e quarenta mfnu_tos do dia dezes-sete -d·e
(LevantaMse a sessão às 18 horas e 55 minutos.)
novembro de mil novecentos_ e noven_t_a_ e_ dois, na sala de
ATO DO PRESIDENTE N• 503/91,
reuniões da Coinissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob
QUE APOSENTOU ETTORE DA COSTA PEREIRA,
a Presidência do Senador Raimurido Lira, com a presença
ESPECIALISTA EM ADMINISTRAÇÃO
dos Senhores Senadores Affonso Carnargo, Nabo r Júnior,
LEGISLATIVA/TREINAMENTO
Valmir Campelo, Esperidíão Amin, João Rocha, Ronan Tito,
João Calmon. Ney Maranhão, Ál~aro Pacheco, Bello Parga,
Apostila
Fica altera-da para integral a presente aposentadoria, em Pedro Teixeira, Levy Dias, Elcio Alvares, Mário Covas, José
virtude do servidor haver atingido mais 1 (um) mês e_ntre Richa, Nelson Wedekin e Eduardo _Suplicy, reúne-se a ComisM
a atuação do requerimento e a publicação da sua aposenM são de Assuntos Econdmicos. Deixam de cOmparecer os Setadoria e em vista da retificação do tempo de serviço constante nhores Senadores Aluízio Bezerra, César _Dias, Mansu_eto de
da Certidão expedida pelo Ministério do Exército- Comando Lavor, José Fogaça, Ruy Bacelar, Ronaldo Aragão, Guilherme Palmeira, Meira Filho, Henrique Almeida, Dario Pereira.
-~litar do Planalto e Décima-Primeira Região Militar, passan-·
--,-

:e
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Beni V eras, Lavoisier Maia, Júnia Marise, Albano Franco . que ·:acrescenta um parágrafo ao art. 7" da Resolução n"'
e Moisés Abrão~ Havendo número regimental, o Senhor Presi96/89" ._Não havendo quem queira disc!Jtir, a matéria é colodente declara abertos 'o's trabalhos, dispensando a leitura da
cada em votação, se~dp_aprOvadp_o parec~r C?ptr.áiib~do relaAta da reunião -anterior, que é dada por aprq:v-ada e, a seguir,
for. A segúir, ó-Senhor Presidente passa a pitl_av_ra ao Senador
passa a palavra ao Senador Espcridião Amin, que expreSsa
João Rocha, para que leia· ó seu parecer, favo~v~l ao~ PLS o seu protesto perante a "falta de uma ação do Banco Central
n'? 393/91-CO:mplement_ar, q~e ~'aft~ril. a !~daçã<? __9tJ § 2?, do
com vistas -a coibir-e punir os autores das chamad:<~;s eo:ntas
art. 2''' e do § 29 do art. 4? da Lei C_omplement'ar n? 24 de
fahtã.smas", principal-vetOr--das irregularidades atribuídas ao
7 de Jáneiro de 1975", de autoria do Seri~doi MO:i~é_s_A~rão.
Presidente da RepiíbfiCaoraem julgamentó, Senhor Fernando
Submetida a discussão e votação, a matéria é aprovaâa. ProsCollor. O Senador pi-otesta ainda coDtra a Intenção_revelada
seguindo, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador
pelo Banco Central de não punir ninguêm~·expressa éin matéM4"rí~ Co_vas, para que proCeda à leitur~ do seu parecer, favo-_
ria publicada pelo Jornal do Brasil de hoje, intitulada ''Polícia
rável nos ,termos do PRS que apresenta' ao Ofício'"~~- n?
Federal indiciará gerentes de bancos". •que traz como um
35/92, "Do SenhOi Secretário das FinançaS da P~efeituia fdudos subtítulos: "PC Viif exorcizar fan'tasnlas". A s_eu _vet_;_ a -nicipal de São Paulo, soliCit~ndci auto~i~aÇão: e o ~~t~nte
ar-se a notícia, o Banco Central terá tiansposto o limiar "da
Re~stro de 287.692.851.896 Letras ~inanceiras ,do Te~uro
desídia e da cumplicidade" J preocupação express-ã- POr" ele
do Município.de São Pãúlo, para o pag-ame·ntó de precatórios
e por outros Senadores, quando da argüição do Doutor Gus- ·judiciai~"._ Nãó 'havendo quem queira: uSâr da palavra para
discutir a matéria é ci:ilôcadá em vOtação e' é aprovadà. Em
tavo Labossiêre Loybla, então indiCado pára a ;p'r(,!sidência
daquela instituição. O"'Senadorcomunicaque, por orá, trata-se
seguida, o Senhor Presidente confere a palavra ao $enador
apenas de um protesto, mas que verificará_ "qual a providência
-João Rocha, relator do PLS n<? 75/91, que "regulamenta com
legal para responsabilizar a DireÇào do Banco Central por
base no interesse nacional, os investimentos de capital estranessc_ tipo de conivência". Em seguida·, o Senhor Pr_esidente
geiro, nas micro, peqUenas e .fu.édías empresas .e dá .outras
çoncede a palavra· aó Seilador ~on~n "fito, que sugere ao , , prov~dências", de autotja do ~enado:.; ~ey. Mara~~ã,o, para
Senador Esperidião'Anlin levar o seU "protesto tãrhbém ao
que leia,o seu .parecer, fav,erável.~o Proj~~q e.~ ~tp~t:~da
Plenário do Senado, local no seu entender mas_ adequado
de n?-1. Em discussão a matéria, é. c-onced~da ,vi~ta _cpnjunta
para isto, uma vez que o seu discurso passaria a coil~tar dos
aos Senadores Mário CoVas e Ronan Tito. O Item' n? 12,
Pl.S i:t9 43/92, .é retiiad0 de_ pauta a pedido "do-relator, Senador
Anais podendo, assim:, ser publicado no Diário do Congressoe
divulgado pela Voz do Brasil. Dando continuidade_ aos traba- . Levy Dias, pafa reexame. Em séguida, o Senh<?r_ r~es!dente
lhoS o Senhor Presidente comunica o -fel:ebimento, por parte
informa que a Comissão s_~ re~mirá ex-gao~diri3.rja,niell;tê_ para
desta ComissãO, d-Ó dOcumento ofiCial da -renegociação- da .. discutir e examinar _o_ PLC .n9 6.6192. ,r~lativo à modernização
-dívida externa com os bancos pilvaâos internacionaiS e_ sugere · dos Portos. Usam da palavra pata debater. o aSStn,ltó,osJ:?e.naque se convidem autoridades da área económica par3: piestadores Ronan Tito, Affonso C3mafgo, Eldo Álvares, Mário
Çov:as, ~abor Jt!qiçr: ~e R;airp.und<? qra: A, seguir, O 'Senador
rem esclarecimentos adicionais perante os Senhores Sen~doEduardo Suplicy inda_g~_a re_spei~o da,tramitação do Projeto
res. Para tanto, Sua Excelência propõe uina reunião coma
presença do Ministro da Fazenda, DoutOr Gustavo Krause,
relativo ao acordo da dívida externa, Apó~ responder à Pere do Doutot Pedro Malan, encarregac!o da n~&o.ciciçãb tla
giulta do Sêtiado-r Eduardo Suplicy, Sua Excdêrlcia, âgr3.ctece
dívída externa brasileira. O Semidor Rona·n Tito sUgere cona presença dos Senhores Senadores e, nada mais havendo
sultar o líder do GOV-erno nesta Casa, S,enador Pedro Simon,
a tratar, encerra a reunião às doze ho-ras e dezenove minutos,
para saber se estará' êxistinâo, por parte do Governo do ~resilavrando e_u,_ J?irÇt:u Yi~ira Macpado _F'ilh,o, a prese~t~ ~ta
dente Itamar Fqmço, útn-deslocamento, n~_ gue se refere às
que lida e aprovada, será assinada peiQ .Senho~ ,Pres,id~nte.
tratativaS da dívida externa, do Ministério da Economia para
-Senador Raimund() Lira, Presidente.
o Ministério das Relações Exteriores. Tal iniciativa visària · · · ·
. .ANEXO A ATA DA 2 REUNÚío Dil CaNISauxiliar na escolha da autoridade mais adequada à discussão
SÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, REALIZAdo assunto. O Senhor Presidente informa que o documento
DA EM 17 DE NOVEMBRO DE I992, As DEZ"fiOoficial da renegociação por ele recebido está assinado pelo
RAS, QUE SE PUBLICA DEVIDAMENTE AUTOMinistro da Fazend~, e não peloMinistro das Relações ExteRIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE, SENAriores, o. que não significa qu-e a C0míss4o Q.ão possa convidar
DOR RAIMUNDO LIRA.também o Ministro Fernando Henrique Cardoso para participar da referida reunião. Submeti~? ::t votªção,_ ~ proposta
(Íntegra do apanhamento tilq~igráfico.) . .
é aprovada. Con'tínuaildo, o Senhor_~residente convi9a o.Senador Ronan TitO Para compor a Mesa na -qualidade de viceO SR ..PRESIDENTE (Raimundo Lira) --'-'Está aberta
Presidente e, a segUir, pãssa a palavra aq ~enador Esperidião
a reunião da Comissão de Assuntos Econômicos.
Amin, para que leia o seu parecer Sobre as Emendas n~s 1
Antes de iniciar a pauta, o nobre _Senador Esperidião
e 2 de Plenário, oferecidas pelo Senador Jutahy Magalhães
Amiit -q~cr fazer uma hreve comunicação.
ao PLS n• 40/92-Comj:>lemcniar, que "regulamenta dispositivos constituCionais que enunciam normas sobre os pagaO SR. ESPERIDlÃO AMIN - Sr. Presidente e Srs.
Senadores, na semana passada tivemos aqui a argüição do
mentos pelo Poder Público a seus fornecedores de bens e
serviços, assim cOmo a exeéutóres de obras, e dá outras proviDr. Gustavo Loyola. então indicado para a Presidência do
dências", de autoria do Senador José Eduardo. Em d~scussão
Banco Central.
Particularmente. e:u c o Senador Mário Covas. mas não
e votação a matéria, é aprovado o P<!recer contrário do relator.
t!xclusivamente, insistimos muito na falta de -uma ação do
Em seguidã, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senador Ronan Tito,- pari-qUe prõfira o seu' pãreCer, contrário
Banco Central com Vistas a coibir e punir os autOres das chamadas contas-fanwsmas. ou seja. nos parece_ um absurdo que
ao PRS If?85/91", de autOria do Senador GuiJJ:ierme Palmeira,
o

s,

-r

..

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quarta-feira 9

10065

enquanto prossegue o julgamento do Presidente da República,
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- A lembrança
o principal vetor das irregularidades atribuídas ao Presidente . de V, Ex' é muito importante. Eu gostaria de dizer que fui
Fernando Collo.r,não tenha gerado .uma punição s.equer.
procurado peloMi_nistro Gustavo Kr.ause, a respeito do assunNasemanapassada,inquirimosenãoinesatisfeza.respos- to. Tenho a assinatura do Ministro da Fazenda e não a do
ta do Sr. Gustavo Loyola, então Diretor de Normas e Organi- ·Ministro das Relações E"-teiiores, no termo, no documento
_
zação do Sistema Fina"né:drà. QU.eio pedir para ser transcrita oficial da renegociação.
Portanto, conSidero da maior importância a presença do
matéria que Saiu hoje no Jornal do Brasil intitulada: "Polícia
Federal indiciará gerente de bancos". E também a parte que Ministro Gustavo Krause ne.sse debate, podendo, também,
tem o seguinte subtítulo: "PC vai exorcizar fantàs.mas".
. consultar o Se_nadox: Pedro Simon sobre a participação do
Quero anotar o meu protesto pela intenção que o Banco
Ministro Fernando Henrique Cardoso. S. Ex~ poderia, taroCentral está a revelar. Em_ re.sumo: não vaí punir ninguém, bém, vir aqui participar da reunião com os Srs. Senadores,
vai dar um prazo_ para que os bancos ·acertem esse porão, a partir de terça-feira da próxima semana. Vai depender muito
e um prazo indeterminado. Logo, quero rctificar o que eu de conciliarmos o calendário sobre a possibilidade do retorno
dlsse na semana passada: que o Banco Central estava no limiar de Nova Iorque do br. Pedro Malan e da presença do Ministro
da desídia e da cumplicidade. Se essa notícia for confirmada, da Fazenda. E, a partir de terça-feira, poderíamos realizar
o Banco Central transpôs esse umbral e já entrou na desídia essa reunião.
e na cumplicidade. Por enquanto" é apenas um protesto, vou
Em votação.
__ . _ .
verificãi qual a providência legal para responsabilizar a DireOs Srs. Senadores que estão de acordo permaneçam sentados. (Pausa ..)
ção du Banco Central por esse tipo de conivência.
Muito obrigado.
·
Aprovado ..
o SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) _Concedo a
Vamos passar, agora, à pauta dos trabalhos da Comissão
palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
de Assuntos Económicos.
·Eu gostaria de convidar o Senador Ronan Tito para como·sR .. RONAN TITO-.=... Nobre Senador Esperidião por a Mesa, na condição de Vice-Presidente da Comissão
Amiri, salvo melhor juizo~ o local adequado para esse protesto
de Assuntos Económicos.
é o plenário, porque passa a constar dos Anais, e constando
vamos iniciar com 0 item 3 da pauta.
Projeto de Lei do Senado n'' 40/92, complementar, não
dos Anais .será publicado no Diário do Congresso e a Voz
do Brasil também divulgará. O mais firi.Póitante ·é-que-__n:a terminativo. .
. ·
_
Regulamenta· dispositivos constituçionais que..enunciam
comissão foram gravadas fitas, mas nem sempre feCorremos
a elas com eficiência. Por achar que é válido esse protesto normas sobre os pagamentos pelo Poder Público a seus fomeé que sugiro a V. Ex~ que o faça, nos mesmos t.ermos, no cederes de bens e .serviços, assim como executores de obras,
e dá outras providências.
plenário do Senado Federal.
Muito obrigado.
Autoria do Senador José Eduardo; Relator -Senador
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira).---, E~ gostaria - . Esperidião Amin.
·· · ·
.
··
de comunicar aos Srs. Senadores que chegou a esta comissão
O parecer é córitráriO ãs Emendas n~s 1 e 2, de plenário,
o documento oficial da renegociação da dívida externa com
de autoria do Senador Jutahy Magalhães.
· · Com a palavra o Senador Esperidião Amin.
os bancos privados e ínternacionais.
É importarite, a exemplo do que aconteceu em outras
O SR. RELATOR (Esperidião Amirt)- Sr. Presidente
oportunidades, que esta comissão convide autoridades _da área
e·Srs. Senadores, na verdade já relatei esse projeto, aqui.
económica para que faça, aqui, perante os Srs. Senadores,
e ele teve a tramitaÇão sustada, em função de manifestação
esclarecimentos adicionais.
A sugestão da Presidência· eta·no sentido de que pudés- do nobre Senadqr Jutahy Magalhães, _que hoje não está aqui
_.
semos realizar uma reunião cori:t a presença do ·Ministro da Conosco.
Foram apresentadas ao projeto- que tem como objetivo
Fazenda, Dr. Gustavó Krause, e o Dr. Pedro Malan. encarregado da negociação da dívida externa brasileira. Se os· Srs. cumprir a Constituição - re'gulares disposições sobre pagamentos do Poder Executivo a fornecedores de bens e serviços
Senadores tiverem alguma outra sugestão poderemos anali·e· executores de obras, dando às responsabilidades da União
sá-las também na comissão.
.
Eu sugeriria esSes dois nomes, para que comparecessem ·um grau de moralidade mais elevado.
O Senador Jutahy Magalhães ofereceu duas emendas.
à comissão e prestassem esclarecimentos a respeitO dessa reneTais emendas teriam como objetivo Siinplific3f 6 process·o
gociação. Os Srs. Senadores têm alguma sugestão ou concordam com esses dois nomes? Poderemos tomar as providêncías Cle compensaçãO; corno está ·previstO no projetO. tornando
desnecessária a emíssão de novos documentos para que o
e convidá-los para a mesma reunião, pois se tornará mais
objetivã. cOm a pri!ScnÇa ·do Ministro da Fazenda e do nego- crédito seja reconhecido.
ciador da dívida externa.
Preconizam as emendas que a- cesSão de créditos para
com o Tesouro Nacional seja efetuada nas formas estipuladas
O SR. RONAN TITO -Parece-me que -está existindo.
por parte do Presidente Itamar Franco. uma modificação nas
na lei.
_. " Ora. o projeto trata de normas do Direito Financeiro.
tratativas da dívida externa: Sua Excelência está deslocando
do Ministério da Economia para o Ministério das Relações
área na qual deve predominar o interesse público, que, desta
Exteriore·s o eixo daS discussões.
forma, há de ser resguardado com as devidas cautelas~
Portanto. não seria boa norma alterar os procedimentos
Seria bom que nos informássemos com o Líder do Governo, nesta Casa, Senador Pedro Simon, para sabermos se isso
previstos nos arts. 3\' e 4'·'. que determinam a emissão de docué verdade. Se for verdade, sugiro a substituição do Ministro
mentos oficiais para o reconhecimento do crédito para com
.da Economia pelo Ministro das Relações ExteriOres.
a Fazenda Pública. substituindo-os pelo simples endosso.em
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documentos particulares, o que eqÜivaleria a simPlificar os
procedimentos a níveis por demais elementares.- de forma
não compatível com os princípios do Direito Financeiro. que
exigem sempre os- devidos registres coiltábeis e a erriissão
de documentos oficiais.
A própria consthulçãO cte créditO, seja fiscal, seja tributário. o crédito financeifõ de uma empresa e-xige essa cautela.
Por isso, é bom ressalvar que, em matéria de Direito Público,
os princípios gerais do Direito Privado, somente são utilizados
subsidiariam ente. Aliás, conforme dispõe O"aTt. 109 do Código
Tributário Nacional.
_
Pórisso, somos pela aprOvação do proJe-to, como já havíamos nos manifestado anteriormente, e, em nome do interesse
públíco, pela rejeição das emendas.
É _o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ralnmndo Lira)~ Ein discussão
o parecer do Senador Esperidião Amin. (Piuisa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos ao item 5:
_ _
__
Projeto de Resolução n~ 85/91, não- terminativa, acres~
centa um parágrafo ão irt. 7'! d~ Resolução n_~ 96/89, de autoria
do Senador Guilherme Palmeira. O relator é o Senador Ronan
Tito, a quem co"ricedo a palavra.
O SR. RELATÓR (Ronan Tito)- s·r. Presidenú e Srs.
Senadores:
·
(Procede~se à leitura do parecer.)
Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos uma resolução
aprovada, discutida e debatida nesta co~ssão e no plenário,
que disciplina todo o envolvimento do Estado no endivida~
menta das estatais.
A emenda do Senador Guilherme Palmeira pretende criar
a possibilidade da participação das empresas estatais, ainda
que minoritariamente, noutras empresas fugindo do co·ntrole
do Poder Legislativo. Se o que estamos querendo é verdade i~
ramehte não diminuir o ta~ anho dp Estado,·mas tirá~lo daquelas atividades que não são seu objetivo tradicional ou, diga~
mos, ontológico; estaremos tirando de um lado, mas colocando~o de maneira sub-reptícia, sem o contrQie do Estado. Acho
uma incoerência, principalmente nossa que temos votado pela
privatização.
Chamaria até a atenção, neste momento, a propósito
de um fato que está acontecendo: Tenho o hábito de, às
vezes ficar analisandO empresas- é um cacoete de ex~empre~
sário. Há poucos dias, estava analisando uma empresa estatal,
a melhor de todas, a extraordinária, a 15~ do mundo em patri~
mónio, e cheguei a uma conclusão que meassustou tremenda~
mente: a Petrobrás tem um ativo de 170 bilhões de dólares
e um faturamento bruto de 18 bilhões de dólares.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão
o parecer do Senador Ronan Tito. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permaneCer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O parecer do Senador Ronan Tito foi contrário à propo~
--=- ---- -

~ição.
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Passa~se

ao item 6:
Projeto de Lei do Senado no 393/91, complementar, não
terminativo, que altera a redação do § 2\' do art. 2~. e do
§_- 2\' do art. 4'-' da Lei Complemen'tar n'f 24, de 7 de janeiro
de 1975- Senador Moisés Abrão.
Com a palavra o Senador João_ Rocha, para proferir o
parecer.
O SR. RELATOR (João Rocha) - Sr. Presidente e
Srs. Senadores:
(Procede à leitura de parecer)
Na verdade, a Lei Complementar n" 24, de 1975, editada
na fase do autoritarismo, estabeleceu critérios muito rígidos
e desíguais ao fixar as normas para· a cOncessão·de benefícios
relativo ao ICM- hoje ICMS --, na forma da atilal Constiluição Federal.
Com efeito, em que pese ao direito das minorias, não
parece razoável que a decisão da maioria ou da quase totali~
dad_c;!_ dos membros de um Conselho_ seja d~rrogada, às vezes,
pela opinião de apenas um de seus participantes, como no
caso da revogação do Convênio ICMS-7091.
Com a nova ordem constitucion~l g~ç deu aos Estados
~ Mll_nicípios maior autonomia, coméçaram a se insurgir COJ].tra
d~sp~s~tivos legais que, com a_ Lei Complementar n<> 24/75,
contrariam os seus interesses e passaram a conceder benefícios.
ao arrepio da norma legal. É o caso de São Paulo e outros
Estados, que reduziram as .aHquotas de ICMS sobre a cesta
básica _e outros produtos, adotando medidas não aceitas por
VáriaS- unidades da Fede-ração.
A propósta sob exame certamente contribuirá para que
taiS prOcedimentos e divergências_ ~~tre as unidades da Fede~
ração não mais ocorraln. Portanto, estabelece um quorum
que, por seu caráter democrático e incori.testável, consagra
a opinião da grande maioria delas em questões.do seu interesse
reciproco.
Ante as razões expostas e tendo em vista o elevado alcan~
ce social das medidas contidas na Lei Complementar nn 393,
de 1991. somos pela aprovação do Projeto.
O SR. PRESIDENTE (R<iimundo Lira)~ Está em discussão o parecer do Senador João Rocha. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusSão.
Em yotação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Vamos retOrnar ao item 1 da pauta, pela presença do
Sr.. Relator Senador Mário Covas.
Item 1:
Ofício n·.> 35/92, não termínátivo, dO Si-. Secfetário cias
Finanças, da Prefeitura Municipal de_ São Paulo, solicit;;tndo
autorização e o competente registro de -287 bilhôc:$. 692 mi~
lhões, 851 mil e 896 Letras Financeiras· do Tesouro do Município de São Paulo, para o pagamento de precarórios judiciais.
O parecer do Relator, Senador Mário Covas. tem parecer
favorável.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Covas.
O SR. MÁRIO COVAS(leitura de parecer)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Em discussão
o pare·cer do Senadqr MáriO Covas.
- - -Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Item 11:
Projeto de Lei do_s_enadg n9_7_~i91_- é um projeto terminativo-, que regulamenta, com base no interesse naCional,
os investimentos de _cã.pitál estrangeiro nas micrO~ peQuenas
e médias empresas e dá outras providências. De autoria do
Senador Ney Maranhão; tendQ comq_ 'B,elator _o Senador_ Odacir Soares e Relator Substitutivo o Senador João Rocha.
Com a palavra o Senador João Rocha.
O SR. JOÃO ROCHA(Leitura do parecer)
Esse é o parecer, Sr. Presidente, favorável à aprovação
d_Q projeto, com_a aceitação da Emenda_p._!_ ?
-

O SR. PRESIO_ENTE (Raimundo Lira)- Em discussão
o parecer do Senador João Rocha.
O SR. MÁRIO COVAS - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Tem a palavra
o Senador Mário Covas.
O SR. MÁRIO COVAS - Será que eu poderia pedir
vista do projeto?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Çlaro, Senador.
O SR. MÁRIO_COVAS- Então, peço vista.
O SR. RONAN TITO- Sen_lldor Mário Covas;_ eu_quero
me solidarizar com V. Ex~ e até pedir viSta conjUnta, porque
também desejo estudar o projeto, pois'eu me-Córi_fesso poucO
informado para votá-lo.
__
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Deferida a
~ista conjuntá aos Senadores Mário CovaS e Ronari Tito.
Gostaria de infotmar ã·os Srs-. SenaPores_ que, de acordo
com entendimento com o Senador Affonso Comargo, Relator
do Projeto- de Modernização dos Portos, fica esse proje·to
para ser discutido aqui na Comill6ãO de Assuntos Económicos
na próxima terça-feira às dez horas. QTçleal seria na próxima
quinta-feira, maS não será pOSSÍVel, êfu funÇãO de ~ma retJnião
da CP!.
O SR. RONANTITO-Sr. Pfesidente, não estou agüen·
tando mais fazer palestras aonde vou. Ainda ontem, sQfri
mais do que vaca na horta: apanhei de todos os lados. Vaca,
quando entra na horta, apanha do cachorro, do vizinho, da
mulher, enfim, vai todo mundo batex na vaca. _Não agüeilto
mais esse negócio! Ninguém mais quer saber do Presidente
Collor, ninguém mais quer saber de nada, mas quando vou
a qualquer entidade, seja patronal ou seja de trabalhadores,
é indefectível a pergunta: quando é que vocês vão votar _a
lei dos portos? Mas o Senado vai ficar com isso toda_ a vidã?
Não houve um acordo? Começa então.esse blá·blá·blá.
Ontem eu deveria falar sobre evasão fiscaL Como Cü
deveria viajãr à rioite, ·nós começamôS"O debate às 6 horas
da tarde. Eu disse ao público que tinha vindo debater a evasãó
fiscal, mas alguém insistiu para qüe eu desse explicações. Assim, foram quarentã minutos de debate sobre a Lei dq_s Portos.
Hoje, não quero discutir, eu quero é votar esse projeto.
Claro ·que não abro mão das minhas posições. Já se passaram
quatro meses, o projeto é fruto de acordo, já é por demais
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conhecido. EntãÕ. vamos votar, é noSsa obrigaçã9. Depois,
ele ainda vai a plenário para ser apreciado. Estou temeroso
de que surjã um pedido de urgência urgentíssima e tenhamos
que aceitá·la-. Creio que seria justa, mas, nO meu' entendi·
mente, impertine'nte. O assunto é tão complexo que eu não
gostaria que à votação fosse pelo sistema binário.
---Seria mUito bom que nos aprofundássemos na questão.
Comprometo·me a não entrar na discussão, pois já falei de·
mais, mas vamos- acabar com essa novela.
O SR. AFFONSO CAMARGO '---Sr. Í'residenfe: peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Railnundo Lira)- Senador Affonso Camatgo, antes de dar a palavra a V. Ex~ e, em seguida,
ao Senador Elcio Alvares, quero prestar um esclarecimento.
A-mínha iritenção era no sentido de colocar esse projeto em
discussão, o parecer do Senador Affonso Camargo na próxima
q~inta·feira às 10h. Entretanto, haverá urria reunião, jã previa·
mente convocada pelo Seõ.3.do"! Ronan.TitO,na-cPI da Evasão
Fiscal. Amanhã é dia de reunião da Comissão de Constituição
e- Justiça, corri a qual eu não gostaria de criar esse conflito.
Fazer as duas reunióes no -mesmo dia rc;alrnente não foi inUito
tioffi.- s-e OS -Srs. Senadores- entenderem . qu~, antecipando o
dia da discussão pá.ra a tarde de quarta ou quinta·feira, a
Presidência está à inteira disposição para fazer o trabalho
Oiriais rápido possível.
Com a palavra o Senador Affonso Camargo.
O SR. AFFONSO CAMARGO-Sr. Presidente, estou
também preocupado com a poss-ibilidade de se urgenciar eSte
projeto, que já foi àroplamente "debatido na fase em que eu
eslaVa fló Ministério. Fui informado de que o relatório chegou
1rse-f lido pelo antigo Relator, Senador José Eduardo, e depois
houve o pedido de vista de vários Senadores, exatamente _
para se poder disCutir amplamente o processo. Estou pronto
para relatar, porque realmente me encontro na linha do relatóü
rio do Senador José Eduardo; _e_stqu mais preocupado com
a urgência do que com o texto. C_om9 o assunto já foi ampla·
mente debatido - inclusive há dezenas de emendas aqui na
Comissão de Assuntos Econômícos-=- creiô-que o problema
_ é_votar. Naturalmente, os que vão defender as emendas vão
·fãzê·lo aqui. Vamos discutir e votar a matéria.
Fiz contato com o atual MiniStrO do~_Transportes, Alberto
Goldman, que hoje inclusive vai Con.versar-·cõin--alguns Sena·
dores da Bancada do PMDB, no sentido de que se chegue
a· alguma-solução. O importante é que existe um calendário
para votar :Estou_de acordo com o que falou o Senador Ron_am
Tito: isso já está numa fase de desgaste para o Senado porque,
se hovue~ aprovação de qualquer emenda, esse projeto vai
voltar para a Câmara. Creio que a sociedade não aceitaria
que o ano terminasse sem que houvesse uma decisão do Congresso Nacional. O projeto ainda vai a plenário e, eventual·
mente, pode retornar à Câmara dos Deputaos. De modo que
estou pronto para relatar, nã hora em que a comissão definjro momento.
-O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -c O Senador
ROnan Tito se propõe a cOnci\iar os liorários com o "Senador
Nelson Carneiro, Presidente da _Comissão de ConstitUição,
Justiça e Cidadania. Marcaríamos então a reunião do Pro}et-6
-de Modernização dos Portos -para amafihã, às 10h, Por-que
n_ão há nenhum asssunto de _ur'gênda para -ser apr"edado pOr
aquela comissão.
Teríl a palavra o Senador Elcio_Alvares.
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O SR. E LCIO LA VARES- Sr_ Presidente, o esclarecimento do Senador Affonso Camargo é ba~tante elucidativo.
Eu tinha uma preocupação,_ mas S._ ExL~e adianta agora
que o relatório está pratkanifmte pronto.
_
A meu ver, tem razão o ~inehte Senador Ronan Tito.
O discurso do SeDado r Albano Franco nO plenário foi bastante

duro e contundente.,Um dos pontos que aliCerço-u o seu pronunciamento foi exatamente a omissão _do CC:nlgresso --de
maneira muito partTcil.lai, do Senado - na apreciação dessas
matérias mais reiCvantes. Ademais, estamos numa fase em
que o Poder Executivo vai nos cobrar ~uito ~- celeridade
na tramitação deste projeto. É evidente que, se amanhã for
feita a- reunião, será muito importante. O Projeto de_ Modernização dos Portos talvez sirva como emblema das reclamações
contra o trabalho que está sendo realizado aqui no Senado.
Neste momento em que o Senador Affom;_o Camar_go diz
que está com o parecer pronto, nada obsta que amanh~_até
às !Oh possamos fazer a reunião. Estamos: cientes de que
o Senador Nelson Carneiro, apesar dos bons _préstimos do
Senador Ronan Tito, vai protestar energicamente, porque
S. E~ realmente é muito empenhado O.a data de quarta-feira.
Mas isso não altera. Pode haver a reunião da comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e,_ paralelamente, a de Assuntos EconómiCOs também, em se tratando da relevância
da matéria. _
'

·--··

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - O Senadór
Affonso Camargo concordi? (Pau_sa.)
Então, fica ffiafcida a reunião da Corniss_ão de As_suntos
EconôniiCos para ainanhã às_ lOh, para discussão, eni pauta
única, do Projeto de Modernização dos Portos. _Peço a colaboração de todos os Srs. Senadores aqui presentes~ no sentido,
inclusive, de conversarem com os companheiros, a fim _de
que possamos ter urna presença mac_iça, dada a importânCia
da matéria.
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço apalavra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) ,-C0m apalavra
- --- o Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO - Sr. Presidente, preciso fazer
uso da palavra. O Senador E leio Alvares se referiu ao discurso
proferido pelo nosso Colega, o Senador Albano Franco, em
que S. Ex• reclama de algumas coisas, como por exemplo
a falta de agilidade do Congresso. Quero dizer que não concordo absolutamente com o Senador Albano Franco. Temos 250
leis complementares, já votamos _170~ Nenhum CQngresso do
mundo conseguiu uma performance tão boa quanto esta. Tal~
vez a qualidade possa ser critiCada.
A Constituição da Itália foi promulgada em 1948; ainda
não se regulamentou -66% da_ CottstitliiÇãO-it3lialla:-ISt0 aqui
não é fábrica de leis- e não venham nos cobrar fábricat
Neste momento, estou apenas insistindo que Votemo-s
a questão dos portos, porque já discutimos su!icientemente,
no meu entendimento. You falar com o Prestdente_ Nelson
Carneiro que tudo isso está acOntcce~do por caus~ da Co~i~
são de Constituição, Justiça c Cidadama, que devena t_er venflcado a juridicidadc e a constitucion_alidade da C~missáo_. _c;l~i
xando o mérito para esta Comissão. _Lá, foram fett~s emendas
de mérito até à exaustão. Por isso é que foi criada toda essa
celeuma em torno do projeto. Na verdad~. pelo que ente~do
da tramitação dos projctos nesta Casa, qua!'JdO u~ prOJt;t9
é encaminhado à Comissão de C0nstituíçãoL~uS:tiça e Cidadania é para que se verifíqUe a s·ua constitucionalidade e juridi-
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cidade. Lá, tivemos um substitutivo de mérito. Não se apreciou a constitucionalidade, nem a juridicidade. Por isso, vou
cobrar dele a que nos permita que vote, e. já com o camprími"sso
de que nessa discussão- já falei demais, ouvi bstante, aprendi
sobre portos, para um miõ.eiro~qlle 56 feiD "Mar de Espanha",
está ótimo. _Nã<? é, Senador ~speridião Amin? Acontece que
som·o-s' o segund9 maior exportador do País, depois de São
o mesmo. E, proporcionalmente à nossa população e ao nosso
PIB, Minas Gerais é o maior export"ador do ~aís. Portanto,
esse projeto é muito impoit3nte-parã. o meu Estado e para
o País.
O SR. ELCIO ALVARES - Senador Raimundo Lira,
gostaria de aduzir alguns esclarecimentos às palavras do_Senador Ronan Tito, que considero de bom alvitre. Primeiro, também não me perfilei, na ocasião, na essência dÕ-discursO do
Senador Albano Franco, -acompanhei a sua trilha no mo~
menta em que ele enfatizou a apreensão do empresariado
brasileiro em relação à toda _essa problemática que envolve
a política, não só no aspecto ~ministrativo, mas também
económico.
-Todavia, há um ponto que quero destacar. O Presidente
Mauro Benevides, que presidiu a sessão naquela ocasião, desceu da Presidência; foi ao plenário e justificou, illclusive encampando, até certo ponto, as palavras do Senador _Albano
Franco, chegando a justific_ar até, que, em virtude da_ crise
polítíca {]ue se instaura no País, em virtude do afastamento
do Presidente Fernando CoJior de Mello, isso tinha repercutido no ânimo até dos parlamentares, e nós não tínhamos
'tido, realmente, um bom rendimento, em função dos projetas
em tramitação. Foram citados vários projetas, apesar de o
Senador Mauro Benevides ter relevado, conforme V. Ex~ tam- bécit fez. há_pouco, alguns projetas multo impo"itantes-; citOu
a reforrría àgrária e outros e outros que pasS3iãm por aqui.
F_')çg__esse registro. _
O SR. RON ÀN TITO - Ente.ndiisso perfeitamente,
apenas-fiz alusão ao fato. O problema é que nós, aqui, tradicionalmente, temos aqueles fabricantes de pântano, para ser a
flor do pântano. Na medida em que ninguém ~rabalha, que
ninguêm faz nada, ele se sobressai. Dessa vez estamos asSistindo a um empresário, a um representante dos empresários,
que tem todo o meu respeito; é meu companheiro, porém,
não gosto, não me agrada essa política de fa!Jricar o pântano
para ser a flor do pântano; fazer o lodo para ser a flor do
lodo. Dizer que o Congresso Nacional não produz, que o
Congresso é isso. ou aquilo, quer dizer, ninguém presta, só
_eleéobom.
.
.
. _ . _.
o· SR. ELCIO ALVARES -lnfe!izmente,o disçurao_
-de S. EJÇ teve grande repercussão--iülo--S(f iiã televiSã~- como
também nos jornais. CriOu-se uma situação desagradável.
Estou fazendo ·essa colocação. _porque ta-iribém partfdpo
desse esforço. Sinto~ me atingido quando há uma critica contra
o Senado Federal. A meu ver, todos que estamos trabalhando,
aqui dentro, zelamos. inclusive, pelo rendimento do trabalho
desta Casa. E a crítica. realmente, Senador Albano Franco
-falei no início -foi contundente. Estou fazendo essa adver:
tência, porque um dos projetas mais referidos no seu discurso
foi. exatamente. o projeto dos_ portos~
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra ao nohre S~nador Mário Covas.
O SR. MÁRIO COVAS - O assunto é definido, não
·o
e.
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Sim, Ex•
O SR. MÁRIO COVAS - Assim, sinto-me à- vontade
para opinar. Por que até agora o projeto rião foi votado aqui?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Esse projeto
___
_
_
referente aos portos?
O SR. MÁRIO COVAS -Sim,
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Nós distribuímos o projeto para o Senador José Eduardo. S. Ex~ foi nomeado Ministro, portanto, o projeto foi devolvido para a Comissão

de Assuntos Económicos.

. - __

-_

_

_

O SR. MÁRIO COVAS - Não foi iSso; tem algo no
meio.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Posso pegar
o projeto e verificar exatamente a data.
O SR. MÁRIO COVAS -Não, o projeto foi discutido
aqui na ComiSsão e houve o pedido de vista.
O SR. RONAN TITO - Nós o devolvemos, imediatamente, após o pedido de vista. Isso já tem 15 dias, Scoa:dor
Mário Covas.
--

0 SR. MÁRIO COVAS-:- Ah! Bo_m! Então, de lá para
cá, ele não foi distribuído. É isso?
__
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Não. Ele foi
distribuído para o Senador Affonso Caniitrgó. Tiemoramos
um~ semana e meia, mais ou menos, depois que o projeto
foi distribuído, porque houve toda uma reformulação, uma
composição política aqui na Cása. Daí por que preferimos
ouvir os líderes interessados_ no projeto, para qtie pudéssemos
distribuir para um relator que fosse de comum acordo de
todas as lideranças. Estou entendendo.
Li uma nota que saiu na revista Veja em que dizia que
V. Ex• estava obstaculizando o funcionamento do--Jirojeto dos
portos. Como-Presidente desta Comis-são de Assuntos Económicos, quero dizer, aqui, como uma declaração oficial, que,
em nenhum momento, em nenhum instante, o senador Mário
Covas fez Qualquer procedimento, qualquer ação parlamentar
ou política, quãlquer trabalho que obstaculizasse o funcionamento dos projetes dos portos. A demora na definição do
relator foi uma demo(a exclusivamentç da responsabilidade
desta Presidência. Anuncei que estava Ouvindo todas as correntes políticas envolvidas, aqui, no Senado__Federal, as novas
Lideranças- Liderança do Governo, Lideranças Partidárias
- no sentido de que o Projeto dos Portos fosse distr_ibu(d_o
para um Senador que atendesse à vontade política da maioria
dessas Lideranças. O Sr. Senador Affonso Camargo acompanhou esse trabalho e, desde o primeiro momento, informei
a S. Exa que a minha vontade era distribuir-lhe o referido
projeto, mas antes iria ouvir todos_ o~ Lideres. na Casa, para
que a decisão fosse adequada na distribuição ao Relatoc .
Essa a comunicação ofici'al que queria fazer à Comissão
de Assuntos Econó_mi_co's _e à inlprensa nacional.

O SR. MÁRIO COVAS- Agradeço a V. Ex' Todavia.
quero ir um pouquinho mais longe.
Chegamos a discutir o Projeto dos Portos. aqui, na Comissão. Em seguida, foi pedido vista. V. Ex~ poderia me declinar
os nomes dos Senadores que a pediram?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) --Vou verificar.
mas me parece que foram dez ou onze Senadores. Isto satifaz
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ou V. Ex~ qUer que eu esclareça por que foi pedido vista
do projeto? · ·

O SR. MÁRIO COVAS - Não estou discutindo isso.
Refíi"o-me a_o fato de que, na imprensa, o Projeto "dos Portos
estava parado, porque eu parei. Quero saber do Presidente
- d~ Ct?missã9 ,cl_e. Assuntos Económicos se é_ verdade que eU
parei. Como?, Um dia, estava discutindo a respeito do ãssunto,
aqui, na Comi_ssão_~ ~lgu~ Senador pediu vista- não soube
que·Sen3:~or, entre Os quais eU não-me inclUo ou suponho
que não me_ ip._~:J~o. Gostaria de ter- a verificação dos nomes
dos dez ~u or~~e parla~_ent~r~s_: _ __ _
__
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- A Secretaria
-já foi consultar a seção do Arquivo. Informaremos a V. Ex~
a respeito.
O SR. MÁRIO COVAS - Gostari_a, ainda, de saber
mais uma coi.s'a. Havia um parecer dado. OFoi em cima do
parecer e da ,sua discussão que foi pedido vista do projeto.
Vamos ter um outro parecer, ou continuaremos a discussão
do anterior?
_ _ O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Es:;a ó uma
decisão do Senador Affonso Caniàrgo.
O SR. MÁRIO COVAS - Não. Essa é uma decisão
de V. Ex• Há uma diferença fática ao obserVar. Há um parecer
apresentado. Se nós estamos em fase de discussão do parecer,
vale aquele ou um outro Relator que o refaz. Se é o primeiro,
o segundo tem qu~ dizer que mantém.
O SR. AFFONSO CAMARGO - A minha intenção
é manter o parecer. Estou respondendo à sua pergunta.
O SR. MÁRIO COVAS- Não estou entrando no mérito ...
Se V. Ex~ for Relator, a meu ver, está excepcionalmente
bem coberto. Eu estou discutindo uma questão formal.
Havia. aqui, um parecer em curso - eu até não lhe
Sou -·muito faVôrâVel. O Relator virou Minisfro, inas S. Ex~
deu o parecer, aqui, nesta Comissão. O que eu pergunto
é se aquele parecer se discute. ou se V. ~x~ nomeia um Relator
que passa a ter a prerrogativa de dar parecer? Mas se o Senador
Affonso Camargo vai manter õu não o parecer anterior. isso
é Outra história.
O SR: PRESIDENTE (Raimundo Urã) --A decisão
de manter o- mesmo relatório, já lido, aqtii, na ComissãO
de Assuntos Econômicos, é decisão do Senador Affonso Camargo.
O SR. MÁRIO COVAS -É coisa nenhuma. Quando
V. Ex~ diz isso. está dizendo que o Senador Affonso C3.m3~go
é o novo Relator.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Exatamente.
O SR. MÁRIO COVAS- A decj§ão de dar esse parecer, .·
um diferente desse. ou um terceiro, sendo probleina de S.
Ex". d~fine. de~dç logo, que o Senador Affonso Camargo
é um novo Relator, portanto, o Relatório anterior deixou
de existir.
__ O SR. ELC'IO ALVARES- Sr. Presidente, peço a
palavra para dha:Utir.
· ·
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)-Tem a palavra
o nohre Senador E le-io Alvares para discutir.
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O SR. ELCIO ALVARES - A matéria é claríssima.
Temos um parecer já discutido. O Senador Affonso Camargo
vai, simplesmente. dar prosseguimento. potque, durante a
votação do Parecer- jáconsagrádo, já conhecido pela C()mi~
são- teve o pedido de vista. O: Relator foi P9r,ne3do M1nistro.
Então, o que o Sr. senador Affonso Carnargç pstá fazendo,
neste momento, é, exatamente, dando prosseg1,1i_mento àdecisão, porque é Relator.
-·
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lirà) ...:._·M~s ~ de~isão
é de S. Ex~. nobre Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES -Estou até com o Sr. Senador Mário Covas.
O SR. MÁRIO COVAS - Ninguém está co;rtestando
isso._
O SR. ELCIO Ai VARES~ Ni~guém está contesiando
isso. Compete ao Sr.- Senador Affonso CamargO levar o parecer até o final. Acho válida a posição.
O SR. MÁRIO COVAS -Só estou querendo saber
qual é a jurfsprudência. Quando V. Ex~ diz que cahe ao Senador Affonso Camargo decidir que parecer adotar, V. Ex• está,
implicitamente, admitindo que S. Ex~ é um Relator não obrigado a aceitar o parecer anterior. Portanto, é um Relatório
novo~ Cabe a S. Ext manter o anterior· ou· fazer um novo.
Se cabe a S._ Ex", ele tem a prerrogativa de fazer um novo
parecer e não tomar conhecimento du_ anterior. Se quiser,
fará isso. Não tenho nada a opor quanto a isso. Sõ estou
perguntando para efeito de saber, no futuro, em outras ·circunstâncias, como é que se fOi. Trata-se de um problema
regimental. Alguém deu o parecer que estava em curso de
discussão; foi pedido Vista; nesse intervalo, esse alguém, que
deu parecer que estava em discussão na Comissão, vira_ Ministro-. Nomeia-se um outro relator. Quais são as prerrogativas
do novo relator: desconhecer o que está feito_ ou retomar
o-problema a partir da situação em que ele estava? V. Ex~
está me dizendo que é desconhecer o que está feito, porque
a prerrogativa de manter ou _não o anterior é dele ...
O SR. RONAN TITO- Sr. President~, peço a palavra.
O SR PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Um momen------to, Senador Ronan Tito. Senador Mário Covas, quando distribuímos o pro}eto para o Senador Affonso Camargo, S. Er me disse que ia assumir
o parecer que já tinha sido dado pelo Senador José Eduardo.
Dessa forma, pelo Regimento, não caberia tnais pedido
de vista, porque já houve pedido de vista e o relatório já
foi lido.
O SR. MÁRIO COVAS -Mas ninguém está querendo
pedir vista.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)::_ Claro. Est~~
explicando, Senador o que há no Regimento.
-Com relação a ele a~sumir um novo parecer, o Regimento
éomisso,pelas informações que tenho da assessoria. Portanto,
o novo relator tem plena autoridade de, se quiser, a seu critério, apresentar um novO relatóriO.
_ __
O SR. MÁRIO COVAS- Pois não. Não vou nem discutir esSe aspectO. Se V. Ex~ decide assim, d_eve ser a_ssim. Simplesmente fico com essa informação para usá-la futuramente.
Ou seja, alguém que deixou de ser relator, independente de
ter dado parecer, e foi substituído no meio pode ter o seu
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relatório considerado ou não daí para a frente pelo novo relator. A decisão é de V. Ex~
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra a V. Ex~
--·
Q SR. RONAN TITO -Recorro da decisão, Sr. Presidente, porque acho que há uma tradição, nesta Comissão
e na Casa, de que quando o relator não está ptesente _e se
discute o relatório - hoje mesmo tivemos um fato desses
aqui ...
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) .::... Mas é um·
relator substituto, Senador.
O SR. RONAN TITO - É um relator ad hoc, é um
Relator substituto, e. portanto, ele vai pronuilciar ...
Olha, vou dizer uma coisa aqui que talvez possa parecer
heresia. No meu entendimento, mesmo que o relator substituto quisesse mexer no relatório, ele não poderia, neste instante, dada a jurisprudência que já- te.rriôs.
·
O SR.PRESIDEN:TE (Raimundo Lira)- Não, Senador
Ronan Tito. V. Ex~ está equivoCado.
O S"enador Affonso Camargo não é um relator substituto.
s-. Ex• é um novo Relator, porque a matéria foi devolvida
para a Comissão de Assuntos Econômicos. _S_. Ex~ não é um
relator ad hoc; não é um relator substituto. S. EX~ é_urrlO.Ovo
relator, porque a matéria-foi devolvida para a C~:mli~são.
Muitas vezes um Senador recebe uma matéria para relatar
e, por uma razão qualquer, mesmo que o relató-rio já e-st~jã
pronto, ou qtie não queira. re_latar, S. Ex~ devolve para a
Comissão de AssuntoS ~ollómicos, ou para qualquer COiitissão, e esse projeto é novamente distribuído.
Precisamos ouvir o Senador Affon.so Camargo para S.
Ex• dizer se vai assumir ou não o- relatório.
O SR. MÁRIO COVAS - Não sei se entendi corretamente.
~edi vista, hoje, em um projeto apresentado pelo Senaâor
Ney Maranhão que acabou de ser relatado aqui. Após examinar o projeto, eventualmente, e dar o meu voto em separado,
que é uma prerrogativa que tenho, após devolvê-lo, a histói"ia
começa de novo? Ou o que se vai discutir daqui para a frente
é o relatório apresentado sobre o qual tive vista? E suPonhãmos que nesse intervalo o Senadof-que deu o parecer esteja
~em viagem, ou seja convocado para ser Ministro! Nomeia-se
outro relator e o processo que está em cUrSo é pa-ralisado
e volta atrás para que o novo relator dê parecer? Não estou
~i~EUtindo s~ é bom ou se é ruim, só quero sabe[ •. porque
vamos ter outros casos mais á freilfe.
Não tenho preferência sobre se vai ser dado novo parecer
.O.Y.não. Acho que o Senador Affoitso_Camargo está plenamente habilitado, capacitado _e, de_repente, até melhora o
projeto, o que eu gostaria que ocorresSe._-Mas o problema para mim- é um pouco de mérito -:não há nada de pessoal nisso, pelo contrário, nãO-estou arru-mãndo nenhum partido em relação a isso. Até tomei ·a liberdade de só falar depois que V. Ex~ marcou quan_do se vai
discutir, etc. Tenho triUito medo de falar, hoje, porque abro
a boca e, no dia seguinte, sai urna notfcia no jornal dizendo
que_ paralisei o processo.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
~----
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
palavra pela ordem, ao nobre Senador Elcio Alvares.
O SR. ELCIO ALVARES"- Sr. Presidente, a questão
me parece de uma clareza meridiana. Agora, temos de discutir
o problema para deix_á-lo cla_ro. O parecer está consumado.
Já houve pedido_de vista. Já foi discutido. Então, neSte momento, a exemplo do que falou o Senador Ronan Tito, não
se trata de ausência, porque o parecer está Cürifíf-niã.do. Apenas o Senador Affonso Camárgo te_!ll o espíritO Oe colaboração, já não tem má.ls nà.Oa a aditâr ao parecer e vamos,
então, completar o_ périplo do projeto aqui dentro da Co·
missão.
Então, no niomento erii que o parecer já--roi lidO, foi
discutido, já houve o pedido de vista, ele é irreversível. Apenas
o Senador Affonso Camaigó ·estã compondo um painel regimental para que o processo saia desta comissão- e chegue
em plenário. E o meu entendimento, salvo exatamente se
houver uma luz maior sobre o assunto.
O SR. MÁRÍO COVAS- Mas então, eom toda a competência que terri o Senador Affonso Cã.margo, ele não tem
prerrogativa para fazer um nóvo parecer?---
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Aceito a çlecisão de V. Ex\ evidentemente que tenho
liberdade para alterar, e se eu quiser, amanhã, posso apresentar um outro parecer.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - A decisão
de V. Ex•, independentemente disso, é alterar ou não?
O SR. i\..FFONSO CAMARGO - A minha decisão é
manter, mas -dentro da -liberdãde que tenho para fazê:..lo. Não
estou me que_stionando se tenho ou não essa liberdade.
- -- O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Considerando
que se a questão foi levantada e polemizada é porque ela
é importante. Então eu preferia, em vez de colocá-la em votação, fazer uma consulta, aqui, na CaSa, pois talVez haja juris:..
prudência-tanto no senado como na Câmara.-com isSo, votaremos sem contrariar a jurisprudência da Casa.
Portanto V. Er não vai modificar o projeto; essa é uma
decisão pessoal. Deixamos essa questão em ãberto, para que
possamos fazer uma con§ulta.
O SR. MÁRIO COVAS -Perfeito.O SR. ELClO ALVAREs·:.:.."Entã(,-·vall1os nos reuni'f
amanhã.
--- -

0 SR. ELCIO ALVARES- No meu entendimento,

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Perfeitamen-

não.

te ..

O SR. MÁRIO-covAS -Mas não é decisão do Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Rairrihfido Lira) -'- A decisão
do Senador Affonso Canlargo é de manter o relatório do
Senador José Eduardo.
O SK AFFONSO CAMARGO- Si. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Um momento, Senador Affonso Camargo.
Agora, no momento em que o_ projeto é __devolvido a
Comissão de Assuntos EconómicOs, Ou -qualquer comissão,
e-que é nomeado um novo relator, considerando que toda
matéria é passível de modificação em todos os momentos
da tramitaÇão, é lógico, apes~r do Regimento ser omisso,
que o novo relator tem auloridade para modificar. a seu prazer. Ele não é um relator substituto, ele é um novo relator.
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo.

O SR. ELCIO ÁLVARES- O Senador Alfonso Camargo·concordou.

O SR.AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, entendi bem a interição c o desejo do Senador Mário Covas, ·que
está aproveitando um fato incomum, mas que ocorreu, para
definir-se uma juiisprudência.-Então, no caso_ em que o parecer já foi lido e já houve pedido de vista, discute-se se o
novo relator tem liberdade ou não para alterar o parecer.
V. Ex~ define que tem liberdade; já o Senador Ronan
Tito faz um recU:fSo ao plenário. Quer dizer, creío que o
Senador Mário Covas quer saber se tem ou não liberdade
para mudar o parecer. Para mim não há nenhum problema,
não me preocupei com isso, porque o méu_ perisã-mé-nto ê
idêntico ao do SenadOr José Eduardo, que visa manter _o
texto da C_âm~ra. ~ão vamos discutir isso agora, e si~ all}anhã,
porque fo1 objeto de um amplo acordo com todas as lideranças
da Câmara.
Então esSa é uriia visão que ele teve c com a qual também
concordo, e, por isso, não me preocupei. Mas, como o problema foi levantado, seria intereSsante que se fixasse urna jurisprudência, para sabermos se tem ou não a liberdade para
alterar. Isso podia ser decidido.

O SR. MÁRIO COVAS -Mas acho que isso não altera
as coisas.
O SR. AFFONSO CAMARGO -'Se não alterou neste
caso, não vai alterar mais, então acho que V. E~ devia mariter
a reun_ião para amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Mas preciso
responder ainda à questão do Senador Mário Covas. Com
relação ao pedido de vista. Foi pedido vista coletiva, subscrita
pelos Srs. Senadores Ronan Tito, Nabor Júnior, Beni Veras,
Ronaldo Aragão, Albano Franco, Dario Pereira e Cid Sabóia
de Carvalho.
O SR. MÁRIO COVAS - V. Ex• leu Senador Albano
Franco?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Sim, senhor.
O SR. MÁRIO COVAS~ Ele pediu vista?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -No pedido
de vista coletivo, ele subs_creveu.
O SR. MÁRIO COVAS -V. Ex• sabe di<er se ele
apresentou emenda ao projeto?0 SR. PRESIDENTE _(Raimundo Lira) - Não apre. sentou emenda.
O SR. MÁRIO COVAS - Ele apresentou, pode ter
retirado, mas apresentou 53- ~mendas.
_
O SR. PRESIDENTE (Raim~ndo Lira)- Ele apresentou. parece-me, 54 emendas. Agora.· no pedido de vista, ele
- ncj.o apresentou voto em separado.
O SR. MÁRIO COVAS - No pedido de vista não,
mas apresentou 53 emendas.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Por af, 54
emendas.
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O SR. MÁRIO COVAS -Não, é da Cohlissão de Justiça.

=.As

o SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)
eme~das
foram apresentadas na Comissão de Ãssun_t'!s Econó~ic~s.
O SR. RONAN TITO- Sr. PresÍdente, se me permite,
queria dar um esclarecimento ao Plenário. V. Er me permite?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)::.._ Só uma informação: o Senador Albano Franco apresentou aqui, -na COmissão de Assuntos Económicos, 54 emendas; depois solicitou
a retirada de 7 e ficaram 47 emendas do Senador Albano
Franco aqui na Comissão de AssuDtos EconômiOOs.
O SR. MÁRIO COVAS- Apreseniei-!lle;~s emendas
do que ele? O Senador Albano Franco está bzenao por inerecer um editorial.
O SR. RONAN TITO ......: Senador; um editorial talvez
não, mas um questionamento no Plenário, aého que sim.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- São" 48 emendas do Senador Mário Covas.
O SR. MÁRIO COVAS- (Fora do microfone.) .
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)··- É porque
aqui está de número 63 a 110. Por dedução, são 47; se se
colocar inclusive, são 48 emendas.
O SR. RONAN TITO...:.. Sr. Presidente, peço a palavra
apenas para esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira).,.- Temapalávra
o Senador Ronan Tito.
O SR. RONAN TITO - 0 Senador Nabor Júnior está
aqui e S. Ex• poderá retificar alguma coisã, porQue a água
já passoU por debaixo da ponte e, se a memória me trair,~
por favor, corrija-me.
Procedeu-se, naquele momento, a um pedido de vista
coletivo dado o adiantado da hora - eram mais ou menos
13h e muitos Senadores precisavam sair;· uns porqUe- tinham
compromisso de plenário e outros, de Ministério~.- tínhamos
um número grande ainda de inscritos para debater e não sentíamos clima para votar, o que~ põderia ter ocorrido__Qor volta
das 17h. Tratava-se de uma vista técnica, que foi pedida apenas
para criar condições para se votar nU.nfã. próxima reunião,
com o plenário cheio~- porque o projeto é polémico, importante.
Foi isso mesmo o que icófiteceu, Sel:iador Nabor Júni<?r?
O SR. NABO R JÚNIOR- Gostaria de esclarecer também que o objetivo do pedido de vista, de vários Senãdores,
foi inclusive para rediscutir a niatéria -com o Relator, porque
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a Comissão estava realmente inclinada a não aceitar o parecer
do Senador José EduarQo. P~lo menos_ foi o que percebi,
em conversa com os companheiros, diant~_ da argumentação
expendida aqui até-pelos Senadores- Mário Covas e Mansueto
de Lavor.
-Após os debates, chegou-se à conclusão de que, r<?l!~en
te, a matéria era muito í)olêmic3. e era aconselhável um pedido
de vista coletivo para se bu~~ uma ~lução co:nciliatória com
o próprio Relator. Foi issO o que aConteceu.
Logo a· seguir, a maioria dos Compariheiros segu~
para os seus Estados, a fim de participarem dos últimos mo-mentes da Campanha eleitoral para prefeito, e a matéria ficou,
evidentemente, sem condições de ser votada naquela reunião.
O objetivo daqueles que pediram vista- era o de buscar uma
solução que conciliasse os diversos interesses aqui expostos.
O SR. RONAN TITO -Muito obrigado, Senador."
OSR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Eu gostaria
de agradecer a presença de todos e l~mbrar que amanhã,
às !Oh, haverá uma reunião desta Comissãõ ãe Assuntos -Econ~micos, tendo como pauta exclusiva o Piojeto de Modernização dos Portos.
A Presidência conta com a -participação de todÔs os seus
membros, principalmente dos que estão hoje aqui. Designo
o Senador Ronan Tito para conversar com o Senador Nelson
-Carneiro sobre essa reunião amanhã.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Sr. Presidente, peço
""'a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Coma palavra
o nobre Senador Eduardo Suplicy.
. .
--

--

O SR. EDUARDO SUPLICY -Sr. Presidente, indago
dessa PreSidência informação sobre a tramitação do projeto
relativo ao acordo da dívida externa.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) ~No início da
reunião, Senador Eduardo Suplicy, informei a todos o recebimento do tenn sbeet no final do dia de ontem. A partir da
próxima semana, já vamos convidar autoridades para que
possamos discutir aqui esse assunto de suma importância. Inclusive foi aprovado um requerimento de minha autoria, para
que possamos convidar o Ministro da Faze9da, Gustavo Krau·
~· e o negociador da dívida_ externa, Dr. Pedro Malan.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo-Lira) -Muito obrigado, Srs. Senadores ..
(Levanta-se a sessáo às I2hl9min.)
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BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 78, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul a contratar operação de crédito junto
ao Banco Bamerindus S.A., no valor de Cr$ 501.904.798.010,00 (quinhentos e um bilhões, novecentos
e quatro milhões, setecentos e noventa e oito mil e dez cruzeiros), para refinanciamento de dívidas
resultantes de operações de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária.
O Senado Federal resolver:
Art. 1' É o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul autorizado, nos termos da Resolução
n' 36, de 1992, do Senado Federal, a contratar operação de crédito junto ao Banco Bamerindus S.A.,
no valor de Cr$501.904.798.0l<J,OO (quinhentos e um bilhões, novecentos e quatro milhões, setecentos
e noventa e oito mil e dez cruzeiros).
Parágrafo único. Os recursos são. destinados ao refinanciamento de dívidas resultantes de operações
de crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, contraídas pelo Governo do Estado de Mato Grosso

do Sul.
Art. 2~' As condições financeiras da operação de crédito são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$501.704.798.010,00;
.
b) juros: 2,5% ao mês;
c) índice de atualização monetária: variação doiGPM;
d) garantia: Fundo de Participação dos Estados;
e) destinação dos recursos: refinanciamento de dívidas resultantes de operações de crédito por
Antecipação da Receita Orçamentária;
·
f) condições de pagamento:.
-do principal: em oitenta e seis parcelas mensais, vencendo a última em dezembro de 1999;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3'>' O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de cento e oi~nta dias,
contados a partir de sua publicação.
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na· data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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!992
Sessão solene destinada a homenagear a memória
do ex-Senador Severo Gomes.
2- ATA DA 274' SESSÃO, EM 9 DE DEZEMBRO
DE 1992
2.1- ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Ofícios do Sr. I• Secretário da Cámara dos
Deuptados
- N" 297/92, comunicando a aprovação, sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n• 19/80 (n• 6.251185,
naquela Casa), que autoriza o Poder Executivo a criar
cursos noturnos em todas as instituições de ensino superior
vinculadas à União.
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetes:
-Projeto de Lei da Câmara n• !09/92 ·(n"2.920/92,
na Casa de origem), que dispõe sobre a contribuição do
empregador rural para a seguridade social e determina
outras providências, alterando disPosi-t-ivos das Leis n9s
8.212, de 24 de julho de 1991 e 8.315, de 23 de dezembro
de 1991.
-Projeto de Lei da Câmara n• 110/92 (n" 3.195192,
na Casa de origem), que dispõe sobre a cessão de servidores
ou empregados da administração direta, indireta ou fundacional da União, eleitos diretores de entidades civis de
caráter cooperativo, social ou esportivo, que congreguem
os respectivos servidores e seus familiares a estas entidades
e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 111/92 (n• 2.805/92,
na Casa de origem), que altera o art. 51 da Lei n• 8.069,
de 13 de julho de 1990- Estatuto da Criança e do Adolescente, determinando recurso de ofício das sentenças concessivas de adoção de menor brasileiro por estrangeiro
residente ou domiciliado no exterior.
-Projeto de Lei da Câmara n• 112/92 (n• 2.802/92,
na Casa de origem), que altera os§§ ! 9 e 29 e acres~nta
os§§ 3•, 4', 5• e 6• ao art. 389 do Decreto-Lei n• 5.452,
·
de I• de maio de 1943.

-·Projeto de Lei da Câmara n' 113/92 (n• 2.453/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre a identificação criminal pelo processo datiloscópico, a coleta e a utilização de
informações para conhecimento e controle da criminalidade no País e dá outras providências.

Parecer
Referente à seguínte matéria:
Mensagem n~ 368/92, do Senhor Presidente da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome
do Sr. José Anselmo de Figueiredo_ Santiago, para compor
o Superior Tribunal de Justiça.
2.2.2 -

_2.2.3- Leitura de projeto

Projeto -de Lei do- Senado n"' 175/92-, de autoria do
Senador César Dias, que cria no Estado de Roraima a
Reserva Biológica Nacional do Cavalo Selvagem e dá outras providências.
2.2.4- Comunicações da Presidência
~Recebimento do Ofício n' S/82, de 1992 (n•
2.480/92, na origem), do Presidente do Banco Central do

Brasil, solicitando autorização para que o Governo do EstaM
do do Espírito Santo possa emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicas. Letras Financeiras do Tesouro
do Estado do Espírito Santo - LFfES, para os _fins que
· especifica.
-Recebimento dos Ofícios n~" 2.472 e 2.473/92, do
Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando pareceres referentes as operações de crédito externo pretendidas pelos Governos dos Estados de Minas Gerais e de
São Paulo.
-Recebimento do Banco Central.do Brasil, relatório
sObre endividamento dos Estados e Municípios referentes
ao mês de novembro do conente ano.
2.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -Aprovação
unânime do parecer apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Resolução
n9 54/92, de autoria de S. Ex~~ que proíbe o uso do fumo
e seus derivados no recinto do Plenário do Senado Federal.
SENADOR MAGNO BACELAR - Desmentindo
·acusações feitas a S. Ex~. pelo Deputado José Reinaldo,
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de irregularidades e uso de Violência.por ocasião das últimas
eleições para a Prefeitura âe São Lufs.
SENADORA EVA BLA Y - Reflexões respeito
dos problemas brasileiros e o papel do Senado Federal.
Desenvolvimento brasileiro sob a ótica da Mulher.
O SR. PRESIDENTE- Presença de Hikhail Gorbachev e sua esposa, Sr' Raissa Gorbachev no plenário do
Senado.
,
SENADOR IRAPUAN COSTA JUNIOR- Saudação em nome do Senado ao grande Líder Hikhail Gorbachev, em visita iaO Brasil.
2.2.6- Requerimentos
- N~ 888/92, de autoria do Senador Divaldo Suruagy,
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de
avulsos para a Mensagem n"' 368/92, através da qual o Presidente da República su_bmete à deliberação do Senado o
nome do Sr. José Anselmo Figueiredo Santiago, Juiz do
Tribunal Regional Federal da 1• Região, para exercer o
cargo de Minist'ro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga
reservada a juízes dos Tribunais Regionais Federais, decorrente do falecimento do Ministro Geraldo Barreto Sobral,
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Aprovado.
- N' 889/92, de autoria do Senador Darcy Ribeiro,
solicitando autorização para ausentar-se do País no período
de 13 a 20 de dezembro do corrente ano. Aprovado.
2.2.7 - Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofício n~ 139/92, do Governo do
Estado de São Paulo, referente a operação de crédito pretendida por aquele Estado.
-Recebimento dos Ofícios n~ 2.471, 2.474 e 2.475/92,
do Presidente do Banco Ceritral do Brasil, referente às
operações de crédito pretendidas pelos Governos dos Estados de São Paulo e Paraná.
2.2.8- Requerimento
N9 890/92, de autoria do Senador Mauro Benevides
e outros Senadores, solicitando homenagens de pesar pelo
falecimento daS~ Itália Cautiero Franco. Aprovado.
2.2.9 - Discursos do Expediente (Continuação)
SENADOR NELSON CARNEIRO- Comunicação
da inauguração do edifício-sede do Parlamento Latino-Americano, em São Paulo.

a

2.3 -ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara no 91f92 (n' 3.203/92,
na Casa de origem), que cria cargos nos Quadros de Pessoal
das Instituições de Ensino Superior que menciona e dá
outras providências. Aprovado com emenda, após parecer
de Plenário favorável. À Comissão Diretora para redação
final.
- Redação final da Emenda do .. Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n9 91192. Aprovada. A Câmara dos Deputados.
-Projeto de Resolução n9 67/92, que altera a redação
de dispositivo da Resolução n' 86/91, modificada pela Resolução n' 5/92, ambas do Senado Federal. Retirado da pauta,
nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
-Erojeto de Lei do Senado n 9 258/91, que fixa o
valor dos títulos públicos na composição do preço para
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aquisição de bens a serem alien~dOs. Discussão adiada Para
o dia 15-12-92, nos termos do Requerimento n' 892/92,
tendo usado da palavra os Srs. Nelson Carneiro e Hum_. , , . _ ~- _
--- . berto Lu_cena.
-Projeto de Lei da Cânlara n' 11, de 1991-Complementar, (n' 69/89-Complementar, naCasa de origem), que~
dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto
do Ministério Público da União. Aprovado o Substitutivo
e prejudiCado o projeto, ficando a votação dos requerimentos de destaques, adiada por falta de quorum, após
usarem da palavra os Srs. Cid Sabóia de Carvalho e Amir
Lando. ~
~ ~
~
2.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JÚLIO CAMPOS - Defesa da conver- ·
são da dívida externa brasileira no desenvolvimento da
região amazónica
·
SENADOR NELSON WEDEKIN- Defasagem de
pessoal ~o_ corpo de auditores _fi~cais da_ 13-~~eita:_l.~·_ederal.
SENADORJUTARYMAGALHAES-Colocações
so_bre o Programa Nacional de Desestatização.
SENADOR ODACIR SOARES- Mudanças introduzidas na arrecadação previdenciária rural
SENADOR JOÃO FRANÇA - Conquistas alcançadas pelos funcionários públicos com a ConstituiçãO de
1988. Defasagem salarial que atinge a categoria.
2.3.2- Comunicações da Presidência
Término do prazo para apresentação de emendas aos
Projetes de Lei do Senado n" 274, 328, 344, de 1991,
sendo que aos Projetas de Lei do Senado n~ 328 e 344/91,
foram apresentadas, respectivamente, 2 e 4 emendas.
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 35 miriutos, com Ordem do Dia cilie
designa.
2.4 ~ENCERRAMENTO
3- ATA DA 275• SESSÃO, EM 9 DE DEZEMBRO
DE 1992
3.1 -ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1 - Pareceres
Referentes às seguintes ~atérias:
- Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 60, de 1992 (n' 77, de 1991. na Câmara dos Deputados),
_ que aprova o texto do Convênio para Prese~ação, Conservação e Fiscalização dos Recursos Naturrus nas Áreas de
Fronteira, celebrado entre o Govemo da República da
Bolívia, na Cidade de Brasília, em 15 de agosto de 1990.
- Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n' 57, de 1990 (n' 2.167, 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 da enfermagem e dá outras providências.
3.2.2 -- Comunicação da Presidência
-Recebimento do Ofício n' S/84, de 1992 (n'
2.480/92, na origem), do Presidente do Banco Central do
Brasil, solicitando autorização para que o Governo do Estado do Espírito Santo possa emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do TesoU;ro
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-No 897/92, de urgência para o Ofício n' S/64/92,
do Estado do EspÍrito Santo - LFfES, para os fins que .
do Sr. Governador do Estado de São Paulo, solicitando
especifica.
_
- -autorização do Senado Federal, para que o Estado de São
3.2.3 --Requerimentos
Paulo possa conceder contra Garantia do Tesouro Nacio-No 893, de 1992, de urgéncia para o Projeto de
nal, para operação ae crédito externo no valor de
Lei do Senado n•.o 326, de 1991, de autoria do Senador
US$915,000,000.00 (novecentos e quinze milhões de. dólaHumberto Lucena, que autoriza a conversão em cruzeiros
res, financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolda dívida externa brasileira, para financiamento de projetas
vimento- BID. destinada ao "Plano de Despolmção do
destinados ao desenvolvimento s_ocio-éconômico da re'gião
rio Tietê".
Nordeste, e dá outra5 providências.
4.3- ORDEM DO DIA
9
- N 894, de 1992, de urgência para o Ofício "S"
Requerimento n"' 479/92, solicitando_ que o Tribunal
n' 16, de 1992 (Ofício n' 00485192, na origem), do Senhor
Governador do Estado do Paraná, solicitando autorização de Contas da União realize inspeção no Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, vido Senado Federal, para contratar uma operação de crédito
sando averiguar a procedência de informações de que o
externo, no valor de US$117,000,000.00 (cento e dezessete
Banco estaria empregando recursos na concessão de emmilhões de dólares), junto ao Banco Internacíoilal para
préstimos aos proprietários de empresas privatizadas pelo
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinado a
Programa Nacional de Desestatização. Aprovado.
financiar parcela do Piograma de Saneameiuo Ambiental
- 4.3;1 .:_ Matérias apreciadas 3i)ós a Ordem do Dia
da Região MetropolitaÇ~a qc Curitiba --PROSAM.
-Requerimentos n9" 896 e 897192. lidos no Expe3.3-0RDEM DO DIA
diente da presente sessão. Aprovados.
Requerimento n" 470, de 1992, de autoria do Senador
4.3.2- Comui:ticação da Presidência
Pedro Simon. solicitando ao Tribunal de Contas_da União
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
a realização de autoria sobre o Sistema Financeiro de Habihoje,
às 18 horas e 46 minutos, com Ordem do Dia que
tação, administrado pela Caixa Económica Federal. Apro~
designa.
vado.
4.4- ENCERRAMENTO
3.3.1 - Matérias Apreciadas após a Ordem do Dia
5- ATA DA 277• SESSÃO, EM 9 OE DEZEMBRO
-Requerimentos n"' 893 c 894/92, lidos no ExpeDE 1992
diente da presente sessão. Aprovados.
5-1-ABERTURA
3.3.2- Comünicação da Presidência
- Convo_cação de sessão extraordinária a realizar-se
5.2- EXPEDIENTE
hoj~, às 18 horas e 40 minutos, com Ordem do Dia que
5.2.1 - Requerimentos
destgna.
_;N~ 898, de 1992, de urgência para o Projeto de
Lei da Câmara n" 109, de 1992 (n" 2.920/92, na Casa de
3.4- ENCERRAMENTO
-origem), que dispõe sobre a contribuição do empregador
4- ATA DA 276• SESSÃO,EM9 DE DEZEMBRO
rural para~ seguridad_e social e determina outras providênDE 1992
. ..
cias, alterando dispositivos das Leis nn' 8.212, de 24 de
julho de 1991 e 8.3!5, de 23 de dezembro de 1991.
4.1 -ABERTURA
-No 899, de 1992, de urgência para o Projeto de
4.2- EXPEDIENTE
Lei do Senado o~ 10, de 1992. de autoria do Senador Marco
4.2.1- Comunicação da Presidência
Maciel, que dispõe sobre o exercício da profissão de biblioRecebimento do Ofício n' S/84, de 1992 (n' 2.480/92
tecário e determina outras providências:- - -na origem), solicitando, nos termos da Resolução n" 36:
5..3 ~ORDEM DO DIA
de 1992, do Senado Federal, autorização para que o GoRequerimento n" 807, de 1992, do Senador Márcio
verno do Estado do Espírito Santo possa emitir e colocar
Lacerda, solicitando, nos Anais do Senado Federal. do
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
artigo "As causas difíceis de Se_v_ero Gomes", de autoria
do T~souro do Espfrito Santo- LFTES, para os fins qUe
qe André Gustavo Stumpf, publicado no jornal Correio
espec1fica.
Braziliense_, edição de 2 de novempro de 1992. Aprovado.
4.2.2- Requerimentos
5.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
· - N9 895/92, de autoria dO Senador Raini.tiõâ~ Lira
-Requerimentos n~ 898 e 899/92, lidos no Expeso!icitando que sejã oUVida a Comissão de ASsUntos Econó~
diente da presente sessão. Aprovados.
mtcos sobre o Proj_eto de Lei da Càmara n" 106/92 (n"
5.3.2- J?esign~ç~o da Ordem do Dia da próxima ses813/88, na Casa de origem).
.. _
são
-N~ 896/92, de urgência para o Ofício _TI~ S/63/92,
5.4- ENCERRAMENTO
do S~. Governador do Estado de São Paulo, solicitando
autor;z~ção do Se~ado Federal. para contratar operação
6- ATA DE COMISSÃO
de credito externo JUnto ao Banco Internacional para Re7- MESA DIRETORA
construção e Desenvolvimento - B.IRD, no total de
8 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
US$119,000,000.00 (cento e dezenove milhões de dólares
amencanos), para implantar o "Programa de Saneam-ento
9- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMAAmbiental da Bacia do Guarapiranga". _
NENTES

l
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Ata da 273a Sessão, em 9 de dezembro de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presidência do Sr. Mauro Benevides

O Senado Federal r~úne-se hoje Pa~ rev;renciar- a me~
mória do Senador Severo Gomes.
Difícil exprimir"com exatidão nosso pesar neste momento,
__ quantlo nos curvamos ante à grandeza de sua vida, sentindo
Almir' Gabriel...: Álvaro Pacheco- Amazonino Mendes que não é possível negar a imortalidade dos homens que foram
- Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras altas afirmações de inteligência e de virtudes cívicas.
Severo Gomes, em todas as atividades exercidas, demons- Carlos De'carli -carias Patrocfnio- César Dias - Chagas
Rodrigues - Cid Saboia de carvalho - Divaldo Suruagy - trou sempre correção e inexcedível espírito público. Como
Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Eva Blay - Guilherme empresário e político - arguto e clarividente-~ foi exemplo
Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hyde~ de dignidade por seu idealismo, e pelo sentido quase evangékel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa J 11oior - J arbas lico de sua pregação.
Homem de combate, mas sobretudo de construção, como
Passarinho - J cão Ca!mon - J cão França - J oao Rocha - Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Paulo Bisei- Jo- arqtiiteto de lúcidas idéias, sua dedicação à Pátria serve de
sé Richa - Júnia Marise- Jutahy Maga!haes- Levy Dias- roteiro para o povo brasileiro e todos os Partidos que, nele,_
Louremberg Nunes Rocha - l..ourival Baptista ....: Luíz Alber~ terão um dos mais expressivos valores de que a nossa vida
to - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacer- pública está repleta de pessoas dedicadas ao bem comum.
Apaixonado m_l busca de soluções para os problemas que ·
da - Mário Covas - Mauro Benevides - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Ronan Tito - Ruy afligem o País, elegeu a defesa do fortalecimento da empresa
Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo - Wilson nacional como um dos temas marcantes de sua carreira política.
Martins.
Ocupou a Pasta da Agricultura no Governo Castello
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .:.:_ SobaproleBranco e, posteriormente, o Ministério da Indústria e do Coção de Deus, iniciarilOS n-osSos trabalhos.
-mércio na gestão do Presidente Ernesto Geisel, mas não hesiDeclaro aberta a Sessão Especial do Senado Federal que,
tou em lutar pela volta do Brasil à legalidade constitucional.
em atendimento a requerimento do nobre Senador Mauro
honrando a sua formação de autêntico democrata -o mesmo
Benevides e outros Srs. Senadores, destina-se_a homenagear
que assinara em 1943·o Manifesto à Nação contra o Estado
a memória linperecível do Senador Severo Gomes.
Novo.
Para compor a Mesa, além do Secretáiíá-da Casa, SenaSenador da República pelo Estado de São Paulo, os Anais
dor Márcio Lacerda, a Presidência convida a Sr'" &illistra Elvia
desta Casa gravam os seus discursos e pareceres, nos quais
Lordello Castello Branco, Presidente do Tribunal de Contas
se contêm as lições serenas de um Parlamentar preocupado
da União, em exercíciO; o Ministro Paulo Sepúlveda Pertence,
em servir aos superiores interesses da coletiv1dade.
do Supremo Tribunal Federal; o Ministro Walter Barelli da '
No momento em que_ deixa, pela força inexorável da
Pasta do Trabalho; o Ministro--FernandO Henrique Card~So,
morte,
o campo da luta, inspiremo-nos em suas ações para
das Relações Exteriores, e o Deputado Waldir Pires, que
que possamos prosseguir confiantes em nossa jornada demorepresenta nesta solenidade a Mesa da Câmara dos Depucrática.
tados, Více-Presidente que é daquele Colegiada.
-- - Esta é a homenagem maior que podemos prestar à memóConVido os presentes a se postarem de pé para ouvir
ria de Severo Gome-s, líder que, por suas nobres atitudes,
o Hino Nacional e o Tóqtle de Silêncio, em homenagem ao
confirma a sobrevivência dos grandes homens na história,
grande Senador Severo Gónies. (Pausa.)
como padrão de honradez pessoal e abnegação aos supremos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) :.__-Excelenideais da alma nacional.
tíssimo Sr. Deputado Waldir Pires, Vice-Presidente da CâmaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
ra dos Deputados e que representa nesta solenidad~ o Presidente Ibsen Pinheiro e aquela Casa do Congresso Nacional, ã--palavra ao nobre Senador Pedro Simon, que_ falará pela
su8 bancada, a Bancada do PMDB, a que pertencia o saudoso
Exma_S~ Ministra Elvia Lordello Castello Branco, Presiclente
do Tnbunal de Contas da União, Exmo. Sr. Ministio José ·Senador Severo Gomes, quando exerceu, com clarividência
Paulo Sepúlveda Pertence, do Supremo Tribunal Federal, Ex- e brilho excepcionais, .o mandato de Senador pelo Estado
mo. Sr. Walter Barelli, Ministro do Trabalho, Exmo. Sr. Mi- de São Paulo.
nistro Senador Fernando Henrique Cardoso, Exmas. Sn: Elisa
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seGomes e Maria Augusta Gomes, filhas Qo sa.udoso Senador guinte discurso. S_em revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Severo Gomes, Exmo. Sr. Felipe Reischstul, genro de Severo Srs. Parlamentares, ilustres componentes da Mesa, familiares,
Gomes, n:tos e irmãs do grande e saudoso homem público, distintos convidados:
. . .
_
Srs. Embmxadores, Srs. Senadores, Srs. Deputados e demais
Falar sobre Severo Gomes, desta tribuna que ele honrou
ilustres convidados:
durante muito tempo...
-ÀS 10 HORAS, ACHAM.SE PRÉSENTES OS SRS.
SENADORES:
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Acho interessantes a análise 1 o debate, o estudo sobre
a personalidade de Severo Gomes.
Dificilmente encontramos, na política brasileira, uma fiR
gora com tantas pessoas· apaixonadas e com tantas pessoas
com enormes restrições a sua pessoa.
Quem foi Severo Gomes? Um grande empresário, indusR
trial e agrícola? Um homem que participou do Movimento
de 64? Diretor· da Carteira de Crédito Agrícola? Ministro
da Agricultura, MinistrO da Indústria e do Comércio de dois
governos- de Castello Branco e de Ernesto Geisel-? Um
homem incendiário, que, de repente, nacionalista exacerbado,
defensor dos direitoS fmmailos-onde quer que tivesse qualquer
interrogação? FOi seVero-Gomes um homem que-·mudou de
posição nas lutas partidáriãs?
Quem foi Severo Gomes?
É difícil encontrar uma personalidade como ·ele. Se nós
analisarmos, nos mínímos detalhes, veremos que foi permanentemente fiel às suas idéias, aos seus princípios, àquilo que
era a sua verdade e pela qual ele lutava.
Homem que herdou os "Cobertores Parahyba" e que,
nos dezessete anos em que esteve â frente da empresa, a
ela dedicou-se de corpo e alma e tornou-se, no seu setor,
uma das grandes empresas deste País. Homem que se preocupou com a atividade rural e de quem se diz que foi um dos
maiores criadores de búfalo e, se não o·maior, um dos maiores
produtores de leite do País. Homem que estava, ali, identificado com setores pertencentes à Associação Rural de São
Paulo e setores representativos da produção. Homem que
acreditou que as coisas deveriam mudar, que pessoas estavam
equivocadas e que aceitou participar, desde o início, do Governo Castello Branco.
Alguém tem alguma dúvida, tem alguma_ interrogação
a fazer se, continuasse a trilhar o caminho de onde veio,
seria um dos maiores empresários deste País? Alguém tem
dúvida com relação a isso? Que, ocú.palldo as posições que
ocupou, Dtre-tor da Carteira de Crédito AgríCola do Banco
do Brasil, Ministro da Agricultura, Ministro da Indústria e
do Comércio, poderia ser um dos grandes empresários, um
dos grandes produtores deste País? Alguém teria dúvida neste
sentido? Mas ele foi, e avançou.
Ali, na Carteira de Crédito Agrícola, passou a sentir
quão importante era revisar a política agrícola, era importante
dar o crédito agrícOla, em primeiro plano, aos pro-dutos básicos: ao feijão, ao milho, ao arroz. Na s-ua passagem-por aquele
órgão, ele deixou a marca da sua preocupação, porque a tese
do Banco do Brasil era produzir para exportar e dar força
para os produtos de exportação, que eram exatamente o açúcar, o café, o cacau e o algodão. Ali, ele já marcou, ainda
que tenha vindo do setor empresarial, ainda que naquele governo, já marcou-a origem, a índole, a força das suas cOnvicções.
Como Ministro da Agricultura marcou a sua passagem
nesse sentido. Afinal, tínhamos que ter um modelo não só
exportador, tínhamos que produzir o básicõ para a alimentação do nosso povo. O Ministério da Agricultura- alertava
ele - tem que cuidar de exportar - sim, nós precisamos
de divisas- mas tem que cuidar de exportar e produzir produtos básicos da alimentação popular.
Nos governos Garrastazu Médici e Costa eSilva eie esteve
fora, mas Ernesto Geisel ãssumiu, e ele voltou. Assumiu o
Ministério da Indústria e do Comércio e acreditou nas palavras
do Presidente de que a abertura era lenta, mas era uma abertura para valer. E administrou seu Ministério neSSe -sentido.
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Foi ele quem levou ao cotiliecime:llto do Presidente Geisel
a violência do DOI-CODI de São PãuiO e advertiu para que
providências fossem tomadas.
Foi ele quem fez análises, buscando o fortalecimento da
indústria nacional, em detrimento da multinacional, inclusive
com relação às estatais. Defendia ele que um pafs, para ser
forte, para se desenvolver, para progredir, deveria- te_r uma
indústria forte, sim, mas deveria também buscar diminuir as
de"sigualdades e valorizar a indústria nacional, a fim de que
ela tivesse força e presença. Atreveu-se a falar na pequena
e média indústrias, que também precisavam prosperar e avançar. E passou a defender a luta contra as injustiÇas sociais.
Teve coragem, avançou e, em avançando, foi derrotado
no debate interno do Governo. As suas idéias eram consideradas progressistas demais. Queria abrir demais, democracia
demais, liberdade demais e era nacionalista demais.
Severo Golnes era contrái'io aos contratos de -riSco na
Petrobrás? Mas os contratos de risco seriam a redenção da
Petrobrás, seriam a mudança total, viriam a~i as m-ultinacionais e seria a explosão dO desenvolvimentO. E ele era con-.
trário?
Aprovaram os contratos de risco e não sei qual foi o
resultado prático e objetivo, dadas as áreas. Na verdade, ficouse sabendo que se pretendia uma reserva de mercado: lá adiante, quando terminar o petróleo árabe, o venezuelano, pode
ser que seja interessante o petróleo- dõ Brasil, que estará
à espera.
Houve, então, toda aquela guerra, aquele debate, onde
a sua figura era execrada, porque não queria a modernidade
da época, que eram os contratoS de risco. Os contratos forã.m.
feitos e o resultado foi o que sabemos até hoje. A que vieram,
em que colaboraram, o que desenvolveram, em que fizeram
o País progredir, o que produziram em termos de petróleo?
Qual foi o resultado dos célebres contratos de risco?
Portanto, se repararmos, vamos verifi_car que, quer produzindo os Cobertores Parahyba.__quer criando búfalos e produzindo leite~ quer no Ministério da Agricultura, quer no
Banco do Brasil ou no Ministério da Indústria e COinércio,
ainda que integrante daqu_ele Govemo~_ainda_que empresário
industrial e agrícola, ele tinha fidelidade às suas idéias. Não
é por ser empresário, não é por estar no Partido A, não
é _pm_· estar no Partido B, não é por ser um !J.omem da aristocfaciã que podemos deixar de tê-las. Severo Gomes, nas posiç6es que assumiu, por onde andou~ foi ·uni homem fiel às
suas idéias, foi um homem que teve essa grandeza.
A rigor, Severo era um homem alegre, expansivo, feliz,
contente, de bem com a vida. Era um homem otimista, náo
era dado à catástrofe-, ao pessimismo, ao derrotismo. Ele tinha
convicção e lutava com garra e amor, inspirava, dava credibilidade, dava força e confiança às peSSoas que o cercavam.
Nessa sua maneira de ser, de ll,Jtar de defe_nder, ele continuou avançando. Saiu do Governo, filiou-Se ao MDB. Aliás,
ainda no Governo teve a coragem de disputar internamente
uma espécie de anticandidatura, junto Com Magalhães. Foram
derrotados e veio para o campo da Oposição. Aí, foí fantásticO
o seu caminho!
Tive a felicidade muito grande de conviver e ser amigo
pessoal e assisti exatamente esse momentq, onde duas figuraS,
ambas vindas da ARENA,, ambas identificad~s com o Govemu-anterior, se juntaram e caminharam: Severo Gomes
e Teotónio Vilela. Ambos tinham essa identidade; ambos
eram um pouco de 'Dom Quixote"; ambos tinham aS idé"ias
de liberdade, de amor, de luta;.Ê.ffibos estavam despreocu~
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pados com o resultado imediato, com o· 'toma-lá-dá-cá", 'vale

ou não vale?", 'vai dar certo ou não vai dar certo?" Não
importava. Tive a alegria de sentHos, de vê-los e de acompanhá-los.
É claro que SeVero, no momento em que Veio para o
campo da Oposição, teve con-dições de expressar, de externar,
de colocar a todo o dia e a toda a hora o seu coração, a
sua alma, o seu sentimento e a sua vontade ... E palmilf!ou
por aí. E andou por aí.
.
Saiu com Teótónio Vilela percorrendo os presídios, os
próprios -presoS comuns, e passou a se identificar com as grandes causas das minorias e dos injustiçados.
Há passagens emocionantes. Severo, jun~mente com outros brasileiros, acompanhava um grupo de exilados que retornavam ao Chile. Chegando lá, o avião cercado, as forças
armadas entrando no avião, um grupo resolveu ficar, outro
resolveu sair. Severo saiu na frente. Saiu, levou, avançou ...
Isso se repetiu. Lá se foi ele defender os índios ianomamis.
Teve a coragem de lutar, apresentou a propos~a de se constitl!ir
o parque, lutou por isso, e o-parque foi constituído - diga-se
de passagem que, com as invasões, estã-na ameaça de ser
destruído.
Onde havia menores injustiçados, v"iolentados, menores
andando pelas ruas, negros, minorias raciais, em todas as
causas que envolviam a injustiça e a violência, lá estava Severo.
Lembro-me e vi, ainda há pouco, a figura emocionante de
D. Luciano.
_
Lá estava Severo Da 'Nação pela cidadania", com a SBPC,
a CNBB, a ABI e Parlamentares. Lá estava Severo debatendo
e analisando o império da lei _e, dentro do império da lei,
as injustiças àqueles que não tinham como se defende:r. Lá
estava Severo, permanente e con~tantemente defendendo as
suas idéias.
Senador da República, na Constituinte, lá estava o Severo. Empresário, um homem de valor, um homem que poderia
se adaptar aos lobbies que andavam por esses a:>rredores e nós sabemos quais - , ~á estava o Seve_~o, ~el __a?s seu_s
princípios. ·
··
Um homem antigo, dir-se-á. Foi antigo Severo, foi antigo
Ulysses, foi antigo Teotónio, porque defendià.m coisas meio
superadas na hora do pragmatismo.
Mas faço uma pergunta singela: identifico-me com Severo, no que ele pensava, no que ele defendia, no que ele lutava
em toda a sua caminhada, mas, mesmo entre aqueles que
discordavam, mesmo entre os grandes jornais que tinh~m com
ele restrições totais, há alguém que levante alguma mterrogação da dignidade, da seriedade, da garra com que ele lutava
por aquilo que achava certo1 Alguém pode ter alguma dúvida
de que ele defendeu uma bandeira e lutou com dignidade,
deixando de lado seu património, sua familia, e seus interesses,
por aquilo que defendia?
Será que se este País, este Parlamento, esse Governo,
esses empresários? esses intelectuais, esses homens de imprensa, esses pensadores, será que se fossem todos cheios de Severos, com a sua grandeza, através da qual lutou em bu~
do seu ideal, será que não estaríamos vivendo em outro Pafs?
Podemos até discordar. Concordo que pessoas liberais,
que pessoas pensem diferente e possam discordar do pensamento de Severo, mas houve em algum momento, em qualquer lugar, em qualquer jornal, em qualquer debate, em qualquer discussão, alguém que colocasse em dúvida '! caráter, __
a dignidade, o pai de famfiia, o empresário, o homem digno,
o homem de bem, o homem que lutou, o homem que entrou
rico.

Quinta-feira 10 10079

O pai de familia, o empresário, o homem digno, o homem
de bem, o homem que lutou, o homem que entrou rico e
saiu bem mais pobre, o homem que nunca se preocupou com
o seu ganho, mas com o social, Q homem que podia avançar,
creScer 1 desenvolver, enriquece-r; víver, passear, se divertir,
um homem que podia ser manchete, todos os dias, dos jornais,
defendendo causas importantes.
O que ganhou Severo em defender os índios ianomâmis,
que a sociedade nem sabia quem eram e nem que existiam?
O que ganhou Severo em lembrar o problema dos cárceres
e mesmo dos criminosos que tinham tratamento como fera
e não como pessoa? O que ganhou Severo sair daqui e levar
os refugiados_ para o Chile ou defender Cuba quanto ao seu
direito à liberdade e pedir um chega à ação americana com
relação a seu isolamento? Qual é a vantagem pessoal, a nível
político e de sociedade? Qual é a vantagem que tinha Severo
na luta e na caminhada que empreendeu, a não ser a defesa
daquilo que ele achava que estava certo? E estava certo. A
não ser a luta pelo ideal daquilo que ele defendia e que estava
certo.
Meus colegas, somos uma classe política. Se olharmos
a noSsa biografia, verificaremos que o homem público tem
altos e baixos: às vezes erramos, acertamos; equivocamos,
melhoramos, retif1camos. Severo agiu corretamente.
Quando participou do Centro Acadêmico 11 de Agosto,
à época: com 17, 18 anos, havia dois partidos, que eram favoráveis ao regime da época. Ele não_teve dúvi4a, !'!!J.dou o terceiro e iniciou a oposição. Identificou-se com a UDN da época,
que era um movimento que, para ·a mocidade, significava
a liberdade, a democracia, com sinceridade e com pureza.
A sua linha foi uma só, como também o seu pensamento.
Creio, meus amigos, que as homenagens que podemos
prestar a Severo são aquelas que prestamos aos homens que
merecem a credibilidade total e absoluta. Ele, a sua quenda
esposa, minha conterrânea, lá, do Rio Gra~de, de u~a f~mília
respeitabilíssima, exatamente pelos conceitos de d1gmdade;
as suas filhas, Maria Augusta, Elisa; entre as coisas que me
aproximavam, com carinho, de Severo, foi -o seu drama pessoal, que sinto e sei, o seu querido filho Pedro, falectdo,
por quem tanto ~freu; seus netos, Miguel, Mateus, Isabel;
as suas innãs, Heloísa, Isabel; seus irmãos. Todos sabem.
Seus amigos do MDB, de todos os partidos, os homens de
fé, as pessoas simples, os homens importantes, todos nós sa~e
mos que Severo é uma dessas pessoas que vêm e que vao.
Nós que somos homens de fé, acreditamos naquela história
que Deus disse que viemos com uma missão e recebemos
um número de talentos, e um día, seremos chamados diante
do Senhor e Ele haverá de nos cobrar o que fizemos com
aquilo que recebemos.
.
Creio que será muito difícil encontrar alguém que, dtante
do Senhor, sentado, diga: eu ganhei isso. Esta foi a minha
luta, e esse foi o meu esforço, porque diante daquilo que
ele poderia fazer, fez milagre, porque semeou fé, semeou
idéias, semeou com convicção, semeou com garra.
Lembro-me que, pouco· antes da tragédia, o Presidente
Itamar lhe convidou para ocupar um posto da maior importância no Governo e ele não aceitou. Não porque não seria
bom, mas porque ele acreditava que podia ajudar melhor
o governo não aceitando.
Esse era o Severo. Deus PQde lhe perguntar: meu filho,
vocé começou com tanto, com os cobertores, como o maior
produtor de zebu, o maior produtor de leite, por que não
avançou? Essa ele pode perder. Pode lhe ter dito: você foi
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. Falo aqUi com muito carinho,--'Colri"muito amor e respeilo~-
Diretof da Carteira de Crédito Agrícola, foi MfDiStro da AgriR
cultura, Ministro da Indústria e Comércio, poderia -ter avan- Deu-s me reservou a felicidade de ser um grande amigo dele;
amigo das horas boas e amigo das horas difíceis. Deus me
çado, poderia ter progredido, por que não progrediu? Essa
re_~ervou a felic~da~e de ol~ar para ele; sentir; e - não n_ego
ele vai perder. Deus _podia também lhe. dizer: você.foi Secre-_m_uito, muito, mui_t9 aprendí com_Severõ Gomes~-tário de Ciência e TeCnologia num GOverrio, saiu logo. Por
Muitas lições, muitas aulas, muitaS-experiências. A lnaior
que não ficou? Essa ele vai perder.
- ---de todas: Severo não tinha mágoas no coraçã9. Severo _era
Mas se for por outro lado e lhe perguntarem, no campo
incapaz de odiar, ter raiva, ressentimentos. Contava, sorridas idéias, sobre a lUta pelo desenvolvimento de uma filosofia,
dente! sobre ~s _episódios de sua vida; que o _empresário fulano
de uma ação, de um trabalho, ele_ terá feito inestiffiáveis serViços. Quantos brasilêirós-, qUantOS ]OVen-S,
gente simPles não gostava dele, que o jornal beltrano não gostava dele.
Contava risonho, comentava as notícias e dizia que isso faiia
e humilde, quantos cidadãos, pratiCamente à margen:i da realipart_e da vida. Ele não parava. Não guardava mágoas, nem
dade deste País, viram em Severo o homem que os conduziu,
ressentimentos; era incapaz de ter raiva de quem quer que
que lhes deu o direito de ter esperança, fé, de ter a possibi~
fosse.
lidade de voltar a pensar.
_
_
TragO meu profundo respeito pela figura de Severo GoDepois, se perguntarem quantas vezes ele renunciou pelo
mes, pela sua querida esposa, pela tragédia que os envolveu.
social. E difícil encontrar alguém como Severo. Sejam quais
Ali morreram dois grandes homens e duas grandes mulheres.
forem as posições que· desempenhou nas vida pública, aqui
Ulysses e Severo, dois grandes amigos de to_q_as _aS -horas;
no Senado, ele as usou em serviço do bem comum.
dois companheiros de todos os momentos. _"Yrn_ dig-!1-_<? do outro.
Era um homem sem vaidade, singelo, simples, com proLá em ciina; uma grande riqueza; aqui, entre-nós; uma
blemas de saúde. Vez por outra me telefonava. Lembro-me
grande perda.
que na primeira vez em que o visitei, fiquei assu-sfâ.do pois
Que este Congresso e que este País parem, não para o encontrei em estado de coma. Depois, fiquei sabendo que reverenciar, mas para meditar sobre a vida, sobre a obra
fazia parte de sua doença. Volta e meia ele terminava não e sobre a dignidade de Severo Gomes. (Palmas.)
se controlando e sua esposa dizia: 'Ele não se controla e
termina acontecendo isso."
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiSevero foi um homem que viveu com dignidade, mas dênCia informa que o Sr. Ministro Fernando Henrique Cardonão é a dignidade apenas das pessoas simples que fizeram
so deixará, neste momento, o plenário, a fim de recepcionar,
sua parte. Severo fez a parte dele, fez a minha, fez a desse
na Base Militar de Brast1ia, o Líder Mikhail Gorbatchev, que
Congresso, fez a de todos nós. Se todos procedessem da forma
chegará em Brasília dentro de poucos minutos.
comoele o fez, as mudanças seriam mais rápidas. O que Severo
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
nosdeixa é um exemplo; cada um pode fazer sua parte; cada que sucedeu Severo Gomes na cadeira senatorial pelo Estado
um pode ver além do seu horizonte, o horizonte do conjunto de São Paulo.
da sociedade.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
Cada um tem que entender que, além dã dificulct3de
seguínte discurso, Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
da luta pela vida (ter que se manter, manter mulher, filhos
e manter o status quo - e isso já é difícil!), tem que ter Senador Mauro Benevides, Srs. Ministros, Deputado Waldir
Pires, Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, D. Elvia
a grandeza de olhar para o conjunto da sociedade.
- --- ---LOrdello Castello Branco, Ministro Paulo Sepúlveda Pertence,
A sociedade cresce quando existe um Severo~ Quando
Ministro Walter Barelli, prezados familiar~s. Maria Elisa, Ma~
exiStem aqueles grandes homens que põem na sociedade muito
ria Augusta, Srs. Embaixadores, Srs. Senadores:
mais do que tiram. E, desgraçadamente, a sociedade está
O Senador Pedro Simo~ __deu um depoimento sobre o
seu amigO -e _concluiu falaÕdo da amizade que muitas Vezes
cheia daqueles que tiram muito mais do que oferecem. Se
cada um de nós, quando levanta de manhã, se indagasse:
transforma os seres humanos; concluiu falando da extraorse estou comendo pão, quantas pessoas tiveram que plantar dinária amizade -exemplar mesmo -entre Ulysses Guima"o trigo, moê-lo, fazer a massa, produzi-lo e trazê - lo em
rães .e Severo Gomes, Henriqueta e Mora. Isso me faz pensar
minha casa para que eu o comesse; se cada um pensasse,
nos inúmeros exemplos que_ temos ao longo da vida de como
quando acendesse a luz, no património que foi necessário,
pessoas, por atos, coriseg"uem transformar os que lhe são próas pessoas que estão trabalhando permanentemente para que
ximos.
eu tenha luz; se cada um imaginasse o que são milhões de
Aos poucos, me aproximei do Senador Severo Goines,
pessoas que trabalham para que eu tenha aquilo que tenho
pessoa a quem tive a honra de substituir, como representante
todos os dias e entendesse que se tenho tudo a meu dispor,
do Estado de São Paulo no Senado. Não apenas lembro da
tenho també~ que oferecer alguma coisa para o conjunto gentileza e do carinh_o com _que ele me passou o bastão, as
da sociedade!
suas J_déi~s sobre as qu~stões pelas quais mais se interessava,
Severo fez isso. Retirou para ele o indispensável, mas
mas também me lembro da convivência que tivemos em momentes tais como, em 1983, quando resolveu formar a C(!misa grande verdade é que nós todos temos que seguir o seu
exemplo. Vamos ser um pouco de Severo; não como ele- são Teotónio Vilela de Difeítos Hunlaiios, com TeotóniO Vileque é o mártir, o herói -mas vamos, cada um de nóS, oferecer
la, com Paulo Sérgio Pinheiro e outros amigos e pessoas que
ele convidou,
um pouco mais, cuidar um pouco·mais do conjunto; prinCipalmente daqueles que não podem falar, daqueles que não podem
Há certas ocasiões, quando presenciamos tragédiaS, criouvir, daqueles que não podem chegar nem aos gabinetes, mes, assassinatos, em qQe ficamos pensando no que poderianem aos jornais, nem aos parlamentares.
mos ter feito para evitar tais acontecimentos. Algumas vezes,
essas ocorrências são de natureza pessoal; em outras, de natuLevo meu carinho, muito afetuoso, aos familiares de Severo.
reza social.
·

quanta
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Neste ano, especialmente em São Paulo, vivenciã.mos
duas grandes tragédias. Há_ pouco tempo, 111 detentos da
Casa de Detenção do Carandiru, 111 reeducandos, foram mo r~

tos por uma ação policial; dias depois, na FEBEM, ocorreu
uma extraordinária revolta.
Severo Gomes era do _tipo de pessoa que fiCava pensando
no que poderia ter sido feito e o que a sociedade brasileira
poderia realizar para evitar acoilteCimentos como esses. Foi
exatamente por isso que ele participou tanto - e particularmente nos últimos anos de sua vida - de comissões como
a Teotônio Vilela de Direitos Humanos, de atividades como
a Ação pela Cidadania e muito se empenhou pela questão
d;a liberdade, da democracia e da soberania nacional_.
Foi de Severo Gomes o _cu_idado de redigir o 3rt. 52 da
Constituição brasileira de maneira diferente da que constava
na Constituição anterior. Atuãlmente, o artigo_diz que é atri~
buição privativa do Senado Federal autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União; dos Estados
e .do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. E
foi principalmente ele, claro_que com a colaboração de outros
Senadores, o responsável pela Resolução n" 82, que hoje atribui ao Senado Federal a tarefa de examinar .em que medida,
a cada vez que o Governo realiza acordos·_com_o_s__ç_redores
internacionais, se- esta--respeitando aquilo que foi considerado
como um conceito.básico: a capacidade eXterna de pagamento
do setor público brasileiro.
Ainda nesta semana, estaremos examinando o quinto
acordo encaminhado ao Senado Federal desde então - na
verdade, o maior deles- que envolve US$ 56bilhões, e fico
pensando no que estaria dizendo Severo Gomes, hoje, se
fosse Senador.
Fico pensando o que diria Severo Gomes se, hoje, fosse
aqui Senador; como S. Ex~ estaria, querendo detalhes do acor~
do junto ao Ministro Gustavo Krause, ao_ Ministro Paulo Haddad, querendo a comprovação específica de que, realmente,
esse acordo não faria - como na avaliação que se pode ter
de concreta até agora - o que efetivamente aConteceu com
os acordos realizados desde 1988, porque quase sempre o
Senado Federal examinou com muita elasticidade aquilo que
deveria ser visto c:om maior disciplina e rigidez, _o conceito
de capacidade de pagamentos. Avalio que estaria ele solici~
tando, especificamente, uma demonstração de que, se for
para pagar tanto de serviço dos juros e do principal da dívida
externa. estaríamos sendo inuito mais rigorõsbs do que até
agora o temos sido, a ponto de levar o endividamento interno
a um nível muito maior do que havia sido previsto pelo
GOverno; a ponto de levar a emissão de moeda em proporção
muito maior do que a que havia sido prevista, de tal maneira
a se impor à economia brasileira dificuldades tanto para a
retomada do crescimento, quanto a uma inflaÇão muito maior
do que a que seria desejável.
Ainda hoje. Manuela Carneiro-da Cunha, no jornal Folha
de S. Paulo, relata mais uma ação transformadora do exemplo
de Severo Gomes, qu-ando S. Ex\ juntamente com Unia COmitiva reunida pela Ação pela Cidadania, com representantes
da OAB, ABI, da CNBB, da SBPC, Parlamentares, da Procuradoria-Geral da República, ~esolveu ir ao Par_que lanomami
- ainda não era o Parque Ianomami - para ali verifipar
a tragédia que estava ocorrendo com os índios.
Vou ler, aqui, o trecho que relata o exemplo da sua
coragem:
"Montou-se a comitiva, e eu figurava nela-como representante da SBPC~. Creio que estávamos todos _ um tanto assusta-
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dos: o clima em Boa Vista, na época, Urii. faióeste no- auge
da corrida do ouro, era no mínimo ina-mistoso_. Os garirilpeiros
na área estavam hostis e as pistas de aterrissagem precárias
por causa das chuvas. Só severo "estava tranqüilo e, como
sempre, divertido.
Na manhã seguinte à nossa-chegada, fomos ao aeroporto
onde um avião da FAB, que Severo havia conseguido. nos
esperava. Sobrevoamos vários barcos de garimpeirOs e vimosa devastação causada à floresta, mas foi impOssível aterrissar
nas pistas enlameadas. Voltamos a Boa Vista para abastecer
o avião e tentar novo pouso. Severo não havia comido durante
o vôo da manhã. Ele era diabético, e o jejum prolongado
resultou numa alteração do equilíbrio. Mas não disse nada
para não desencorajar os outros membros da comitiva, que
já desesperavam de conseguir pousar entre os ianomâmis.
Saímos novamente no avião e desta vez conseguimos aterrissar
no Paapiú. O cenário era de Apocalipse Now: na cabeceira
da pista, um magnífico shabono, a casa comunitária ianomâmí
que abriga até umas 150 pessoas, estava com uns parcos 15
índios, doentes. A farmácia e o_ posto da FUNAI estavam
lá desertos e saqueados. Lá fora, o barulho era infernal: helicópteros trazendo mantimentos e levando ouro pousavam e
levantavam a cada instante. De um lado e de outro da pista,
barracos, na maior parte, vendinhas para o garimpo. Severo
não conseguia maiS equilibrar~se em pé sozinho e teve de
ser ajudado para conseguir sair do avião para andar. Apesar
disto, fez toda a visita, falou com as pessoas, insistiu em ir
ainda até Surucucus, um posto da fronteira a 30 minuíós de
vôo de Paapiú. Voltamos para Boa Vista e Severo, de noite,
já quã.se refeito, retomou sUas iniciativas. Foram m-aiS dois
dias de entrevistas ~om civis e militares, de _visitas ao hospital
superlotado da FUNAI, às áreas indígenas Macuxi, invadidas
por fazendeiros e, sobretudo, foram mais vários meses de
gestões e de costuras. Porque Severo não era só pessoalmente
corajoso. Era também um desses políticos raros que tinham
convicções. E, sem prejufzo de sua extrema habilidade, essas
convicções passavam na frente das conveniências. Era um
homem que estava acima da vaidade pessoal, o que lhe dava
uma eficácia extraordinária como negocia-dor parlamentar:
grande articulador, lisonjeava a vaidade alheia, fazendo com
que os outros aparecessem no primeiro plano. Mas a alma
e a mola das negociações eram ele. E a ele se deve, sem
dúvida, terem chegado a relativo bom porto os direitos dos
índios na Constituição de 1988.
Não haverá outro Severo Gomes tão cedo. Para fazer~se
um homem de sua fibra, de sua inteligência, cultura e senso
de humor, esperam-se às vezes por gerações inteiras. Nove
mil garimpeiros invadiram novamente a área ianomâmi nos
últimos três meses. Os direitos dos índio~, de que o Brasil
pode se orgulhar, estão ameaçados na próxima revisão constitucional de 1993."
Seria importante que aqui afirmássemos uma decisão co~
rajosa no caso do Governó Fernando Collor de Mello. Eu
-que fui tantas vezes crítico do Presidente Fernando Collor
de Mello, quando_ o Ministro Jarbas Passarinho aqui esteve,
para explicar a demarcação da áreaJanomâmi, lembrei~me
da batalha de Severo Gomes para que isso fosse assegurado.
Considero muito importante-que o Senado Federal venha
a r:l.lSSeguraros direitos dos índios ianomâmis, venha a assegurar
aquilo que foi uma das batalhas mais importantes de Severo
Gomes.
Severo Gomes era uma pessoa que colocava a ética acima
da conveniência polítÍca. Um dos episódios mais recentes foi
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quando o seu chefe de gabinete, tanto aquí no Senado quanto
na Secretaria de Indústria e Comércio, no Governo Luiz António FJeury Filho, Ruy Lopes levantC?u Ull} fato_ importante
e levou-o ao então Secretário Severo Gome_s. Severo Gomes
disse ao Governador que erá neçessáiió desvendar o que para
ele parecia algo estranho: tra~ava-se da importação de equipamentos importantes para a Universidade de São Paulo, mas
feita de uma maneira que, segundo ele avaliou, precisava
ser averiguada. Lógico que aquilo resultou em problemas de
conveniência política. Mas, aí, Severo Gomes pensou ser necessário dar um exe_mplo de éticª acima da conveniência política. Enfim, São t3.ntas as lições~ que Severo Gomes deixa para
nós homens públicos, inclusive as lições que ele a cada momento recordava, do que era o verdadeiro_coj)Céito de nacionalismo. Tudo isso buscava nos seus artigos, dando exemplos
do que havia ocorrido com os· Estados Unidos para fo:talecer-se diante da Inglaterra que, antes, era quem ·ctommava
os Estados_Unidos, e sempre recordava esses exemplos para
nós brasileiros. Mas, em especial, além do exemplo de ética,
também o exemplo de respeito para com seus Pares e, inclusive, o respeito qUe aqui desenvolvia para com aqueles que
mais discordava.
No período de 83/87, tive a oportunidade de, aqui, como
Deputado Federal, assistir a debates do mais alto nível entre
os Senadores Severo Gomes e Roberto de Oliveira Campos.
Foram momentos importantes para o Congresso Nacional,
pelo nível de respeito, do <?ebate entre esses dois Senadores.
Deixo aqui registrada a homenagem d? povo de São Paulo
a esse grande homem público que foi Severo-Gomes.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Mário Covas, companheiro de
representação do glorioso Estado bandeirante de Severo Go--mes nesta Casa.
O SR- MÁRIO COVAS (PSDB-SP. Pronuncia o seguinte
discurso. Sem revisão -do orador.) -Sr. Presidente, Senador
Mauro Benevides; Sr. Ministro do Trabalho, Walter Barelli;
prezado Ministro Sepúlveda Pertence; Sra. Mini~tra, P~e~i
dente em· exercício do Tribunal de Contas da Umão, HelvJa
Castello Branco; prezado Deputado Waldir Pires; Sras. Eloísa
e Isabel, irmãs de Severo GOmes; Elisa e Maria Augusta,
filhas de Severo Gomes; Felipe Rcichstul, genro, e Miguel
e Mateus, netos; Srs. Senadores, Senhoras e Senhores:
"Subo pela última vez à tribuna do Senado envolto
pelas sensações· que O escriba não ~usou de escreve_r,
e sinto um misto de saudade antecipada do convíviO
que ainda não deixei, de inveja dos que aqui permanecem nas trincheiras de luta pelo bem comum, de
tristeza por verificar que, a despeito de todos os nossos
esforços, pouco conseguimos realizar nesses últimos
anos, no sentido de diminuir as aflições do nosso povo.
São perguntas ligadas à questão econômica que
levo para o meu retiro, alimentando a esperança de
que outros encontrem logo as respostas capazes de afastar nossas preoCUp-ações Com o bem~estar da Pátria."
Fomos, Sr. Presidente, testemunhas vivas desse discurso
de despedida de Severo Gomes ~o Senado da República.
Ao relê-lo, eu me surpreendi com alguns vocábulos: sau.~
dade, tristeza ·e, sobretudo, inveja.
Inveja era um vocábulo que não combinava com Severo
Gomes. Terá ele colocado mal? Teria ele querido dizer que
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o que sentia era uma identidade dos que aqui permanecem
nas trincheiras da luta pelo bem comum? Mas, à medida em
que fui lendo e relendo Severo, constatei que o vocábulo
apropriado era inveja. Seu amor pela terra, pela gente, era
de tal ordem profundo, que ele se admitia a impropriedade
do vernáculo para a precisão do objetivo.
Severo era, sobretudo, isto: alguém capaz de, no instante
da rendição da guarda, o que traduzia esperança de que outros,
no instante de fazê-lo, ocupassem o espaço necessário. Era
capaz de aceitar com clareza, tranqüilidade e com espírito
público a mudança, que é dado da vida. É a grandeza e genero~
sidade de um homem que é capaz de pensar sempre cosmicamente, que é capaz de olhar o indivíduo e compatibilizar
o mundo que o cerca com a sua individualidade.
Ele nasceu em Sãq _Pa_ulQ~ no -lQ __de agosto. Era filho
de 01ívio Gomes Maria Augusta Fagundes Gomes. Casou-se
com Ana Maria Henriqueta M. Gomes e teve como filhas
Maria Augusta e Elisa.
Foi uma longa trajetória pública. Foi Ministro da Agricultura do Presidente Castello Branco em 66/67. Em 1974
foi reconvocado pelo então Presidente Ernesto GeiSei pafa
ocupar a Pasta da Indústria e do Comércio.
Foi sempre um insubordinado. Alguns dias_~depois de,
assumir. o Ministério, fazia um pronunciamento público na
televisão no qual condenava a política económica seguida pelo
governo. Foi nessa passagem pelo Ministério que se criou
o Pró~álcool. Afastou-se da Arena e foi um dos articuladores
da candidatura do Geperal Euler Bentes Monteiro.

e

Filiou-se ao PMD'Blogo que foi criado e foi seu candidato,
em 1982, ao Senado Federal. Depois de passar pelo Senado,
foi escolhido por esta Casa numa afirmação da esteira que
deiXou consignado, nos seus Anais e no seu testemunho, como
Conselheiro da República. O último dos cargos públicos que
ocupou foi de Secretário de Ciência e Tecnologia do Governo
do Estado de São Paulo onde teve, corno já foi salientado,
urna passagem efêmera, balizada cronologicamente pela dimensão da sua dignidade.
"Não há nada na pista. O avião:;tterrissava no aeroporto
de,Santiago do Chile, no dia da declaração do estado de
sítio, depois de um atentado contra o General Pinochet, em
setembro de 1986. Não se perde por esperar, com enorme
calma o Senador Severo Gomes aponta para duas camionetas
que se aproximavam. Delas saem sessenta ag~ntes, apinhados
como num camarote de navio em filme dos Irmãos Marx.
Subiram às pressas as escadas do avião e ocuparam o corredor
central e saídas. Uma parte da delegação internacional que
acompanhava um grupo de exilados chilenos tentando voltar
ao seu país, impedidos de descer, ficou no avião. Vão ser
as piores horas, alerta Severo Gomes. Não se espetava tanto:
foram cinco. Na noite seguinte de volta a Buenos Aires, o
Senador recebia ovação de diversificada assembléia de movimentos de solidariedade ao Chile reunida no Estádio do Lu na
Park, vinte mil ressaltando a solidariedade do Senador "brasi~
leiio... No fim da noite, debaixo dos enormes galhos seculares
de um umbu, em frente ao cemitério de Recoleta, lugar prosaico onde se estendem mesas de restaurantes, avançava-se
pela madrugada, fazendo o balanço."
A narrativa é de Paulo Sérgio Pinheiro, no prefácio que
fez ao livro editado por Severo Gomes, sobre a luta da Vale
do Rio Doce.
A sua pena era tão ágil quanto a sua voz. Era capaz
de fazer de ambos ferramenta para suas crenças.

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Quinta-feira 10 10083

A graça contida nos seus conceitos e a_ Pele~ com que Folha-de S. Paulo, pontuando as lUtas do dia-a-dia ou se emoos traduzia encantavam _a leitura e convenciam os interlocu- cionando com o desaparecimento do amigo Cândido Procópio,
tores. Sobre a modernidade:
enternecido e irreverente. Antigas coerências.
"Mal os sábios tinham saído do funeral das ideologias,
Índios, presos, loucos, pequenos empresários, informánasceu uma nova e fresquinha. Mesmo porque os homens tica, artistas, intelectuais, mOralização da vida pública, as caunão s_e cansam de procurar explicar a História de acordo com sas que Severo Gomes abraça misturam a modernidade das
seus projetas futuros. A recém-nascida chama-se mo_derni- oovas exigências da democracia com a necessidade de preserdade. Ela ensina que o Estado foi a fonte de-fõ_âOs os males, vação da identidade nacional.
ultrapassando a sua missão de policial, vacinador e crechista.
É dele o detonar das grandes mudanças nas concepções
O resto deveria ficar por conta das fo_rça.s_do mercado, que de património cultural, com a constituição do Centro Nacional
assim liberadas teriam a missão de construir a prosperidade de Referência Cultural. com o saudoso Aloisio Magalhães,
e a paz. Desregular e desregulamentar, para que as nações sob a proteção insólita do Ministério da Indústria e do Cosejam entendidas como mercados e os cidadãos como consu- mércio.
midores. Os que não consumirem serão os incompetentes,
Foi graças ao prolongamento dessa iniciativa, num convêum lixo que toda História produz e que não deve pesar no nio com a Unicámp, que saJtarn: dois dos mais belos filmes
avanço do capitalismo darwiniano que aos Jracos abate. A já feitos sobre a classe operária, ho Brasil: "Os Libertários",
questão intrigante é que essa nova ideologia não é assim tão de Laura Escorei e "Chapeleiros", de Adrian Cooper. Em
fresquinha. Ela está no porão do mundo, e foi por isso que, plena ditadura, um Ministro ·de Estado protegia investigação_
há mais de um século, os mestres do DireitO Civil procuraram da história da industrialização e das-lutas operárias, arrostando
renová-la com a compreensão de que os ideais da liberdade censuras do SNI, inabaláveL
e da igualdade são contraditórios. Maior a liberdade, maior
Severo Gomes confundiria os filósofos. Certamente, eles
a desigualdade, e, no limite, o primitivismo do roubo e do se debateriam entre qualificá-lo como estóico ou como epicuassassínio. Foi a política, a- mobilização da sociedade que per- rista.
mitiu ao Direito a absorção dos valores emergentes para a
Tinha um apreço pela vida, pelo que era belo, pelo coo~
construção daquilo que chamou de civilização_moderna, para ceito estético, pela obra de arte, que o fez participárite do
que liberdade pudesse conviver com a moralidade. Mas o · Museu de Arte Moderna de São Paulo.
mais surpreendente é que quanto mais os nossos basbaques
Era portador de intransigências. Era absolutamente innativos falam na modernidade, menos ela é praticada pelos transigente no que se referia à defesa da coisa pública: "dipaíses que produzem esses roteiros . .Os nossos líderes nem ni;leiro público é dinheiro- público e tem que ser preser_vado",
poderão argüir a ignorância, pois tOdos eles são poliglotas."
''interesse nacional é interesse nacional e tem que ser defenAssim, Severo Gomes vai discorrendo s;obre a sua crença, dido".
desventuras e desafios, conciliando bom humor- traço consA coragem de Severo Gomes era pecUliar, assim coniO
tante de sua personalidade - com uma enorme capacidade a sua solídariedade. A sua solidariedade não era verbal) era
de falar coisas importantes sem assustar o interlocutor.
física. ·
E volta Paulo Sérgio:
A palavra valia para impulsioná-lo para a ação, valia
"Severo Gomes há muitos anos vem assumindo, com como ferramenta da ação, mas era fisicamente, pessoalmente,
enorme discrição e _consistência, um papel de representante corporeamente que Severo Gomes manifestava a sua solidarieM
maior da dignidade nacional, tomando a defesa de causas dade e a sua coragem; ela não se fazia em gestos tresloucados.
que nem os parlamentares, e poucos homens públicos, no Ele não se atirava em cima de uinã baioneta, mas era homem
implacável na defesa do que acreditava; fazia-o com obstiPaís, no Brasil, dão grande atenção:
Sem camisa, instalado com enorme seriedade num conse- nação que oferecia perspectivas para que os objetivos fossem
lho com os índios ~anomamis, de-Cujo pai'que é um dos mais atingidos.
Há pouco, o Senador Eduardo Suplicy fazia referência
firmes lutadores e autor do projeto;
Ao lado de António Cândido, barrado na porta da Casa ao excepcional artigo que Manuela Carneiro da Cunha da Custódia e Tratamento de Taubaté, prisão-hospício, com
a seu respeito, direcionado à sua coragem- fez hoje.
outros c_ompanheiros da Comissão Teotônio Vilela, da qual
Manuela lembra dele:
é animador;
"Porque Severo não era só pessoalmente corajoso. Era
Ministro da Indústria c Comércio, no coinCÇ-0 da-ttansi- também um desses políticos raros que tinham convicções. E,
ção, acolhendo na sua _c_a_sa_em Brasília seus amigos do CE- sem prejuízo de sua e-xtrema habilidade, essas convicç§es pasBRAP, antigOS presoS ·e torturados, ainda cassados, durante savam na frente das conveniências. Era um homem que estava
uma controvertida reunião da SBPC enl Brasília, anfitrião acima da vaidade pessoal, o que lhe dava uma eficácia extraordinária como negociador parlamentar: grande articulador, lileal e solidário;
Numa reunião com empresários de informática, articu- sonjeava a vontade alheia, fazendo com que outros aparelando e defendendo a lei de reserva de mercado;
cessem no primeiro plano."
PermitamMme relembrar à Casa, nesta derradeira interDiScutindo cm Havana, no grande presidium da reunião
convocada para discutir a dívida externa dos países latino-a- venção, os caminhos que levaram algumas nações da pobreza
mericanos;
à opulênc~a. em tempos passados.
Em Assunção, Paraguai, liderando uma delegação de parTodos sabemos que a Inglaterra dominou o cenário interlamentares brasileiros, solidarizando-se com a luta contra a
nacional durante vários séculos; sabemos que a Revolução
ditadura naquele país irmão.
Industrial não nasceu ali por acaso, mas pela existência de
No National Archives, em Washington, descobri um docu- condições objetivas para a deflagração daquele processo.
Como a Inglaterra conseguiu acumular riquezas e tornarmento informando s-obre _a prisão de Severo Gomes, acusado
de organizar resistência- ao- Estado Novo. _Na s_u_a coluna da
se uma potência incontrastável em sua época?
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Em fins do Século XV. ~I.! aS leis mercantilistas prescreviam a proibição de quase tudo o que não era produzido
no terrüório inglês. A Rainha Elizabeth I determinava que
o trabalho nacional deveria ser_ sustentado energicamente e
que os tecidos só poderiam ser exportados depois de tingidos
e preparados. Todas as mefcadorias estrangeiras deveriam
ser trazidas em navios ingleses e nenhuma importação poderia
ser feita sem que houvesse uma exportação equivalente. Pouco
depois, em 1651, Cromwell promulgava o Ato de Navegação,
que reforçou ainda mais as medidas protecionistas e serviu
de base ao nascimento do poderio naval britânico.
Não seria demasiado lembrar que o protécionismo era
tão grande que levou à revolta das colônias americanas. Havia
a lei de 1669, sobre as lãs, a de 1750, sobre o ferro, o Sugar
Act, de 1773~ sobre o açúcar, e o lloard of Trade pretendia
impor restrições também ao chá, ao café, ao vinho, à seda
e ao algodão indiano._Os americanos não aceitararri-iamanhos
en,traves ao seu desenvolvimento c! .se declararam independentes exatamente por esse motivo.
Décadas se passaram e então for a vez dos ingleses se
queixarem do protecionismo americano. Coube ao Presidente
Grant, em 1879, dar-lhes a resposta adequada. Fa-lando na
Câmara de Comércio de Manchester, ele foi extremamente
franco com seus anfitriões:
"A Inglaterra serviu-se do sistema protetor durante 200
anos, elevandO-o ao máximo. E isso foi correto, porque é
a esse sistema que ela deve o seu poderio económico. Mas,
após esses 200 anos, ela julgou conveniente adotar o livre-câmbio, porque já não poderia tirar mais nada do protecionismo."
E o Presidente dos Estados Unidos não estava fazendo
um exercício de retórica. Os americanos acreditavam mesmo
nessa idéia, tanto que se desenvolveram montando um sistema
de proteção ainda mais feroz do que o inglês.
Severo sempre gerou desconfianças e nos organismos policiais, então, com muito maior razão. Ministro no regime
ditatorial, quando :::.e demitiu em 1977, passou a contar com
a presença assídua de uma vigilância da Pol_ícia Federal. Recentemente, os arquivos foram abertos. Um jornalista aproximou-se de Severo, pedindo-lhe autorização para o acesso ao
arquivo. Ele deu sem sequer saber o que continha, com total
liberdade para que o jornalista fizesse o uso que quisesse
das anotações. É interessante. Alguns dos seus pensamentos
estão transcrito~ naqueles registras. Um informante santista
reproduz o seguinte texto de uma palestra feita lá:
"Vivemos um período de violentas transformações, marcado pela vontade de organização independente dos sindicatos, do Movimento Negro e outros grupos. São sinais do renascimento de uma Nação."
A visão do ex-Ministro sobre a privatização aparece no
relato de outro informante, prese-nte a uma palestra na Universidade Mackenzie: "Controle privado do possível, controle
estatal do necessário." Extraordinária capacidade de síntese
que cu não posso atribuir ao informante. Necessariamente,
deve rcnetir o pensamento do expositor.
A reprodução de uma palestra feita na rádio Eldorado·
me permite dizer c~te paradoxo subversivo: "Na cidade de
São Paulo existem duas Biafras c uma Suíça."
Que existia uma Suíça c uma Biafra já fora dito por
um homem que foi prefeito de São Paulo. Parece-me que
nessa medida, cm igualdade de _condições, a afirmativa não
é passível de críticas.
Houve _ocasiôe~ em que de foi seguido. Um documento
do dia 12 de dezembro de 1979 registra que _ele esteve na

Editora Abril, na Marginal do Tietê, entre llh40min e 12h45
min. A placa do seu e de outros d9is que o seguiam foram
anotadas. Da Editora Abril ele dirigiu-se a sua residência,
na Rua Monte Alegre, onde esteve das 13h30min às 15h15min.
O relato prossegue dia afora, com observações desse tipo:
"Os jornalistas não almoçaram na residência do ex~ Ministro."
Enquanto isso, continua Severo, no seu relatório:_
O Brasil seguia rumos difeientes. As iniciativas do mundo
inteiro aqui não prosperaram. Enquanto as demais nações
protegiam eficazmente seus mercados, o Brasil era obrigado
abrir seus portos às "nações amigas". O episódio, até hoje,
cantado em prosa e verso, na historiografia oficiaf O.ão passou
de uma chantagem da Inglaterra, através do seu embaixador'
em Portugal, Lord Strangford, nos idos de 1808.
Por aí afora, na sua despedida, Severo Gomes reproduz
os conceitos que durante toda a sua passagem pelo Senado
emolduraram permanentemente a sua presença nesta Casa.
Luciano Martins, ao referir~se a ele, num artigo magistral,
ao· qual denominou "A importância de ser severo", começa
-por dizer:
''0 nome não parecia combinar com a pessoa. Inteligência
muito rápida, um grande senso de humor, sempre disposto
a perceber no mundo o que ele tem de graça e de prazer,
Severo Gomes era na esfera privada um brincalhão. Talvez
(X)rque era um homem que gostava de fato da vida. E dela
tinha não o sentimento trágico, mas o sentimento lúdico, que
é a palavra que abriga o otimismo e a esperança. Mas o severo
nome combinava com ele numa coiSa, que é fundamental:
uma absoluta iiltegridade e intransigência na defesa de seus
valores.
Severo foi um intransigente defensor dos direitos humanos, e em situações nas quais essa defesa exigia coragem,
se sua consciência mandava fazer, ele fazia s_em medir conve~
niências ou conseqüências.
Foi ele de resto quem levou ao General Geisel, de quem
era Ministro, o rel~to das torturas praticadas em São Paulo
pelo DOI-CODI. Fez seu relato de forma direta, minuciOsa,
veemente, sem se preocupar com o tÍ(Xl: de reação que poderia
despertar. Por um imperativo ético; iSso lhe bastava. E por
isso mesmo nunca disso f.ez alarde. Era parte do seu ser no
mundo essa curiosa: mistura de exuberância e discrição. Era
um belo ser humano e um grande exemplo de correçâo e
dignidade po!ítica. É com homens dessa estirpe que se constrói
utna vida civilizada, que se constrói uma democracia.
De Severo ouvi muitas vezes a erudição do folclore. Ele
nos contava como, ao longo do rio Paraíba, em cada uma
das margens, os urutus e as cascavéis haviam se estabelecido.
Nunca consegui perceber se ele brincava com a gente ou falava
com seriedade. Mas da sua casa de senhor feudal, tarefa que
ele exibia com enorme charme, o arroz e o feijão que saíam
do forno eram um atrativo permanente.
Creio que a melhor homenagem que possa fazer pCSsoal~
mente a Severo é dizer que toda vez que me lembro dele
lembro-me também de meu pai. Não porque esteja roubando
para mim urna dimensão de natureza cronológica; nascemos
quase que ao mesmo tempo; a diferença entre nós não ultrapassava quatro anos. Mas, como Severo, meu pai tinha proble~
mas de doença, também, de convívio_coma doença que, como
Severo, ele foi capaz de enfrentar, sempre, com uma enorme
dose de consciência. Como Severo, tive em meu pai uma
figura que, ao final da vida, me impediu de encontrar qualquer
inimigo.
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, Lembro-me que, em 1982, ele foi candidato a Senador. -encarar com naturalidade os eventos da vida, fala das alegrias
da chegada, mas se omite prudentemente ao tratar dos sentiA época vivia-se a dimensão dessa excrescência chamada sumentos que cercam a partida".
blegenda.
Não creiO que lhe pa:ss<lsse pela cabeça o futuro imediato.
Foram candidatos do meu Partido SeVero Gomes ,e mais
Sever? Goni~s a~abou por morrer com- a dimensão que possuía
dois candidatos, um dos quais Almino Afonso, com quem
eu convivera na júventude, fize{a política universitária jUnto,- em v1da. Nao e por outra razão que ele foi convocado a
morrer no mar.
e que, portanto, tinha de antemão a afirmação não provocada
Não tenho muita coisa _a _oferecer, Sr. Presidente, mas
do meu compromisso.
Todavia Severo·me parecia uma figura tão extraordinária lhe dedico, neste instante de despedida, as palavras do Evanque me julguei obrigado a procurá-lo um dia em sua casa gelho de São João:
. Se o grão de trigo, que cai na terra, não morrer, ficará
para lhe dizer exatamcnte e_sta caisª desagradável: que entre
as três candidaturas não ficaria com a dele_, ficaria com a so. Mas se ele morre, dará uma abundante colheita.
Deus que o proteja!(Palmas.)
de Almino Afonso.
Ele passou sobre o episódio com tamanha tranqüilidade
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides).- Ao ensejo
que ao sair perguntei-lhe se realmente teria externado corretado término desta comovente.sessão; com a qual o Senado
mente meu pensamento. Demorou um pouco para eu compreender que seu silêncio fora, na realidade, uma maneira Federal homenageou a figura imperecível do Senador Severo
Gomes, desejo agradecer a presença do Deputado Waldir
de diminuir meu constrangimento.
Pires, Vice·Presidente da Câmara dos Deputados, que repreQuatro anos se passaram.- Em 1986 fui--convoc-ado para
senta esta Casa Legislativa, da Ministra Hélvia Lordello Casteser candidato a Senador. Nove dias, porém, depois da escolha
llo
Brànco, -do Ministro Walter Barelli. Ministro Sepúlveda
feita na Conven-çãO, sofri um enfarte. Talvez o primeiro telefoPertence, Mi nisto José Eduardo, Ministro Fernando Henrique
nema que minha esposa tenha recebido no hospital foi exatamente o de Severo Gomes. Ele não perguntava como eu esta- Cardoso, que até bem pouco tempo esteve presente neste
plenário. naturalmente o comparecimento da família do Senava; creio que a certeza lhe oferecia a perspectiva de que o
desenlace seria favorável. Ele simplesmente perguntava a ela dor Severo Gomes, que deu a esta solenidade um toque de
profunda emoção.
o que o candidato, impedido de se movimentar, precisava
Agradeço aos Srs. Embiixadores e- aos demais ilustres
para sua campanha.
convidados que trouxeram ao Senado Federal a homenagem
Severo Gomes era feito desses gestos, dessa dimensão.
Há várias vertentes pelas quais ele pode ser admirado. Prefiro de reconhecimento à competência, ao talento, à dignidade
levá-lo sempre pela melhor de todas, pelo ser humano que e ao inexcedível espírito público do saudoso Senador Severo
Gomes.
era.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está encerAo término de sua passagem por esta Casa dizia: "Há
_
tempo de semear e tempo de colher; tempo para as boas-vindas rada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 11 horas e 58 minutos.)
e tempo p·ara despedida. O livro da Sabedoria, que nos ensina

Ata da 274a Sessão, em 9 de dezembro de 1992
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Rachíd Saldanha Derzi
'
'
Magno Bacelar, Elcio Alvares
e Jonas Pinheiro
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Almir Gabriel - Álvaro Pacheco - Amazonino Mendes
- Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras
- Carlos De'C'.arli - Carlos Patroc!nio - César Dias - Chagas
Rodrigues - Cid Saboia de Ca"rvalho - Divaldo Suruagy Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Eva Blay - Guilherme
Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas- Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas
Passarinho - Jo!io Calmon - Jo!io França - João Rocha Jonas Pinheiro- Josapbat Marinho- José Paulo Biso!- José Richa - Júlio campos - J únia Marise - J utaby Magalblies

~ Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha
- Lourival Baptista - Luiz Alberto - Maguo Bacelar- Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Mârio Covas - Mauro
Benevides - Nelson Carneiro -Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Ronan Tito - Ruy Bacelar Teotonio Vilela Filho - Valmir Ca"mpelo - Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A lista de presença acusa o comparecimento de 52 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iiliciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário proCederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
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• • • ••• • ••••• • •; • •

................
OFícios oo PRIMÉnio SECRETÁRIO
DA CÂMARA DQS DEPAUTADOS
N 9 297/92, de 8 do corren_te, comunicando a aprovação,

sem emendas, do Projeto de Lei do Senado n' 19, de 1980
(n' 6.251185, naquela Casa), de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a criar c_ursos noturnos em todas as instit~:~ições .de ensino superioi --Vinculadas
à União.
(Projeto enviado á sanÇão em 8-12-92)

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguiu~
tes projetos:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 109, DE 1992
(N• 2.920192, da Casa de Origem)
Dispõe sobre a contribuição do empregador rural
para a seguridade social e determina outras providências, alterando dispositivos das Leis n~s 8.212, de 24
de julho de 1991 e 8.315, de 23 de dezembro de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. I• A Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, passa

a vigorar com alterações nos seguintes dispositivos:
"Art. 12~

Dezembro de 1992
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v - .......... ~ ......-...........-.. ;-.. ~~---"'~---~······

a) a pessoa física,proprietária ou não, que explora
atividade a-grOpecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com au-xílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;
b) a pessoa física, -prOprietária ou não, que explora atividade de extração mineral - garimpo - , em
caráter permanente ou temporário, diretamente ou por
intermédio de prepostos e com auxílio de empregados,
utilizados a qualquer tírulos, ainda que de forma não
contínua;
c) o miniStro de- confissã9 religiosa e õ membro
de instituto de vida consagrada e de congregação ou
de ordem religiosa, este quando por ela mantido, salvo
se filiado obrigatoriamente à Previdência Social em
razão de outra atividade, ou a outro sistema pr~viden
ciário, militar ou civil, ainda que na condição de inativo;
d) o empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo
quando coberto por sistema própri()âe previdência social;
e) o brasileiro civil que trabalha no exterior para
organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado,
quem a utilize diretamente com essas finalidades, e
no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade
que, registrada no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, se dedique ao comércio de sementes e mudas no País.
§ 5~' o Ministério da pf~vidência sOcial- podérá
alterar, com base nas estatísticas de acidente do trabalhoy apuradas em inspeção. o enquadramento dos segu~
rados referidos no caput para efeito da contribuição
a que se refere o iilciso 1I deste artigo, a fim de estimular
investimentos em prevenção de acidentes.

-~·

~ Õ ~-·•-·•·• •

•• • •

••••••••~o. • .:.;,, • ••~··-•••-

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

-.~

;

.;

........

~.-.

IV- o adquirente, o consignatário ou a cooperativa fiçain sub-rogados nas. obrigações da pessoa física
de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do
segurado especial pelo cumprimento das obrigações do
art. 25 desta lei, exceto no .caso do inciso X deste artigo,
na forma estabelec~d~ em ~egulam~ntC?;
••C••••••••••••••••••••••••••••••"••-••••••••••••••"••••••••••:..:-~••••'•••

X- a pessoa física de qtie trata a alínea a do
inciso V do art. 12 e o segurado especial são obrigados
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta
lei no prazo estabelecido no inciso III deste artigo,
caso comercializem a sua produção no exterior ou. diretamente, no varejo. ao consumidor.

.. ' ..... ·········· ··················-~······--····--····· ........ ;.--;".... .

Art. 2~' A contribuição da pessoa física de que trata
a alínea a do inciso V do art. 12 da Lei n• 8.212, de 24 de
julho de 1991 para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
- SENAR, criado pela Lei n' 8.315; de 23 de dezembro
de 1991, é de 0,1% (um décimo por cento) incidente sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Parágrafo único. As disposições contidas no inciso I do
art. 3• da Lei n' 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não
-se _aplicam à pessoa física de que trata a alínea a do inciso
V do art. 12 da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 3~' O Poder Executivo enviará ao Congresso Nacional, no prazo de até sessenta dias a partir da data da publicação
desta lei, projeto de lei dispondo sobre as contribuições sociais
da pessoa jurídica que explora atividade económica rural.
Art. 4<} O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de noventa dias a partir da data de sua publicação.
Art. S' Esta lei entra em vigor· noventa dias a partir
da data de sua publicação.
Art. 6~' Revogam-as as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.212- DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio, e dá outras providências
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu saneio·
no a seguinte Lei:
LEI ORGÂNICA DA SEGURIDADE SOCIAL

................................iiruLO.vi .............................. .
Do Financiamento da Seguridade Social
Introdução
....................................-. .-.-,.~~. ,~.-.- -. ~ ... ·'•.' ~- : ......·....... ; ..

....

;,

CAPÍTULO!.

Dos Contribuintes
SEÇÂO I
Dos Segurados
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

••....••.....••...••••..••-..........; :••.-.-! ••• ~ .~... ~-.... ;.: ..•::.;;-•• :. ' •. ~·· ... :~···
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V- como equiparado a trabalhador autónomo, além dos
casos previstos em legislação específica:
a) a pessoa física, pro-p-rietáriã óu rião, que explora atividade agropccuária, pesqueira ou de extração de minerais,
em caráterpermanente ou temporário, diretamente ou através
de prepostos e _com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua;
VII -como segurado especial: o produtor, o parceiro,
o roceiro e o arrendatário _ rurais, o garimpeiro, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exérçarn essas atividades, individualmente ou em r_egime de economia familiar, ainda que
com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos
cônjuges ou companheiros e filhos maiores dk _g anos pu
a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente,
com o grupo familiar respectivo.
§ 19 Entende-se como regime de economia familiar a
atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condiçõe_s_
de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de
empregados.
§ 29 Todo aquele que exercer, concomitantemente,
mais de uma atividade remune_rada sujeita ao Regime Geral
de Previdência Social é obrigatoriamente fí]iadõ em relação
a cada uma delas.

·····-·-·············~--····c:A.PiTut:o·i:v·······----~----~~·····
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c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade
preponderante esse risco seja coilSiderado grave.
-§ 19 No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas etonômicas, sociedades de crédito, financiaffiento e investimento, sociedades
de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidores
de títulos de valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentesautônomos de seguros priVados
e de crédito e _entidades de. previdência privada abe'rtas e
fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no
art. 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros
e cinco décimos por cento) sobre a base de cálculo definida
no inciso I deste artigo.
§ zo Não integram a reinuneiaÇão as parcelas de que
trata o § 8• do art. 28.
§ 3? O Ministério do Trabalho e da Previdê~cia Social
poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresf!S
para efeito da contribuição a que se refere o inciso II deste
artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de
acidentes.
§ 4° O Poder Executivo estabe_lecerá, na forma da lei,
ouvido o Conselho Nacionarda Segúddade Social, mecimis~
mos de e_stímulo às empresas que se utilizêm de empregados
portadores de deficiência física, sensorial e/ou mental, com
desvio do padrão médio.

SEÇÃO II
Da Co"iatribuição dos Segurados Trabalhador Autônomo,
Empresário e Facultativo
Art. 21. A alíquota de contribuição dos segurados empresário, facultativo, trabalhador autónomo e equiparados,
aplicada sobre o respectivo salário-de-contribuição, será de:
I -10% (dez por cento) para os salários-de-contribuição
de valor igual ou inferior Cr$51.000,00 (cinqüenta e um mil
cruzeiros);
II- 20% (vinte por cento) para os demais salários-decontribuição.
·
Parágrafo único. Os_valores do salário-de-contribuição
serão reajustados, a partir da data de entrada em vigor desta
lei, na mesma época e com- i:is- mesmos índices que os do
reajustamento dos benefíçiOs de prestação continuada da Previdência Social.
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CAPITULO VI
Da Contribuição do Produtor Rural,
do Pescador e do Garimpeiro
Art. 25. Contribui com 3% (três por cento) da rec_eita
bruta proveniente da comercialização da.sua. produção o segurado especial referido no inciso VII do art. 12.
§ 1" _O segurado especial de que trata este artigo, além
da contribuiçãO obrigatória referida no caput, poderá contri~
buir, façultativam~nte~ na f~)fma do artigo 21.
§ 2" Integram a produção, para os efeitos deste artigo,
Os produtos de origem animal, vegeral ou mineral, em estado
natural ou submetidos a processos de bendiciamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros os
processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem~
descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento~ secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem
como os subprodutos e os resíd_uos obtidos at_ravés desses
processos.
................. ............................................................-.... .
CAPITULO X

Da Contribuição da Empresa
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada
à Seguridade Social, além do disposto no art. 23, é de:
I - 20% (vinte porcento) sobre o total das remunerações
Da Arrecadação e Recolhimento d·as -CODtnbllições
pagas ou c-reditadas, a qualquer título, no decorrer do mês,
aos segurados empregados, empresários, trabalhadores avulArt. 30. A arrecadação e o recolhimento das contrisos e autónomos que lhe prestem serviços~
buições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social
II- para o financiamento da complementação das presobedecem às seguintes normas, observado o disposto em regutações por acidente do trabalho, dos seguintes percentuais, · lamento:
incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas,
no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhaIV- o adquirente, o consignatário ou a cooperativa fi_, _
dores avulsos:
cam sub-rogados nas obrigações do segurado especial pelo
a) 1% (um pór Cento} pai'a~as empresas-em cuja atividade
cumprimento das obrigações do art. 25, exceto no caso do
preponderante o risco de acidentes do trabalho seja conside~
inciso )(deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
rado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade
X -o segurado especial é obrigado a recolher a contripreponderante esse risco seja considerado médio;
buição de que trata «? art. 25 no prazo estabelecido no ·mgs_o ,
_
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III deste artigo, caso com_ercialize a sua produção no exterior
ou diretamente no varejo, ao consumidor.
Parágrafo único. Fica autorizado o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS a firmar convênio com os sindicatos
de trabalhadores avulsos, para que, na forma do regulamento
desta Iei, possam funcionar COmo cole tores intermediários de
contribuições descontadas da remuneração dos seus representados pelas empresas requisitantes de serviç_os, observados

memo, destinadas à aplicação nas operações mencionadas no
caput deste artigo.
Art. 4n Os dispositivos abaixo, da Lei n\' 8.212, de 24
de julho de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação:
I -a alínea a do inciso V do art. 12:
··Arr. 12 ·-······-·---~~··--·--···-··-·--··---········

os prazos e procedimentos estabelecidos neste artigo para

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora
a atividade agropecuária, pesqueira ou de extração mineral- garimpeiro- em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos
e com au~Ilio de empregados, utilizados a qualquer
título-, ainda que de forma não contínua,"
I I - o inciso VII do art. 12:
··Art. 12 ·······-···---··--·········-····-·-·--··---····-·
..... :.. :....-......... -. ~-··· ·.... . ::...~--~- --~- .. ~ .. ........ :. ........... .
VII- como segurado especial: o produtor, o parceiro, O meeiro e o arrendatário rurais, o pescador
artesanal e o assemelhado, que exerçam essas atividades individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxi1io eventual de terceiros, bem
corno seus respectivos Cónjuges ou companheiros e filhos maiores de quatorze anos ou a eles equip3rados,
desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo
familiar respectivo."

recolhimento do produto arrecadado ao órgão competent.e.
.................. -••••-.. ~~ •.....-..-<;c.~ ••• ;:-~ •••• .:~ ••••-•••••• ~;,.......-.-••• ; •••••••• -• . "

........... ' ... .-...---- ...
·-· .................. -·--'-- ....
....... ··-· .... .
LEI N' 8.398, DE 7 DE JANEIRO DE 1992
~

~~~-

-~-- -~

Dispõe sobre a base de cálculo das contribuições
devidas ao Finsocial e ao PIS/PASEP e dá outras providências.

.;-: .............. : .·..
.. ... .
V-··········------·-··--······'·----·-····-·-----··-········

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

;~~-~-

~;

·-·~·

~

-

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1"' A pessoa jurídica tributada pelo imposto sobre
a renda poderá reduzir a base de cálculo das contribuições
ao Fundo de Investimento Social- FINSOCIAL e ao PISIPASEP, mediante esterno da receita que tiver incluída na mesma
base, produzida pelos títulos emitidos por entida9es de direito
público, que permaneceram sob sua titularidade, ininterruptamente, por mais de vinte e oito dias.
§ 19 No caso das instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil, poderá ser excluída da base
de cálculo das contribuições referidas a receita produzida pelos
títulos emitidos_ por entidades de direito público, independentemente do prazo de permanéncia sob titularidade daquelas,
ficando essa exclusão limitada ao valor dos rendimentos apropriados em cada período.
§ 29 O disposto neste artigo aplica-se aos títulos emitidos e o_peraçó'e's-efetuadas a partir da data de vigência desta
Lei.
-§ 39 Fica verdãdo-deduzlr da base de cálculo _das contribuições de que trata este artigo os encargos tom a captação
de recursos de terceiros, qualquer que seja a forma,'aplicados
na aquisição de títulos da espécie.
__
Art. 2~ As instituições ffuanceiras pOder-ão excluir da
base de cálculo das contribuições devidas ao FINSOCIAL
e ao PIS/PASEP as receitas produzidas em operações vinculadas ao crédito rural, nos termos da regulamentação em vigor.
§ 19 Fica vedada a dedução da base de cálculo das contribuições de que trata este artigo da variação monetária passiva dos recursos captados do público destinados a operações
de crédito ru.r;al.
§ 2~ O disposto neste artigo aplica-se às operações contratadas a partir da data de vigência desta lei,_ bem como
a operações contratadas anteriormente, desde que vinculadas
ao custeio da safra de verão 1991/1992.
Art. 3~ As instituições financeiras- poderão excluir da
base de cálculo das contribuições devidas ao Finsocial e ao
PIS/P ASEP as receitas produzidas em operações de empréstimo e de financiamento ·realizadas com pessoas furídicas,
com prazo não inferior a trinta dias.
§ 1'! O disposto neste artigo aplica-se às operaç-ões contratadas a partir da vigência desta lei.
§ 2 9 Fica vedada a dedução da base de cálculo de que
trata este artigo dos encargos com a Captação de recursos
de terceiros, inclusive em Õperações _de repasse e refinancia-

UI- o título do Capítulo VI:
"Da Contribuição do Produtor Rural e do Pescador"
IV- (Vetado)
V -o§ 2' do art. 25:
'"Art. 25 ..... -----··---·----··----······---····-·-······-........................ -......... -........--..................
§ 2"' Integram a produção, para os efeitos deste
artigo, os produtos de origem animal ou vegera!. em
estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar. assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçam ente. pilagem, descascament~, lenhamenta, pasteurização. resfriamento. sócagem, fermentação, embalagem. cristali<!ação, fundição, carvoejament6, cozimento, destilação, moagem, torrefação,
bem como os subprodutos e os resíduos/obtidos através
desses processos."
Parágrafo único As alterações introduzidas por este artigo vigoram, retroativi:l:mente. à data de entrada em vigor da
Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. s~ Esta lei entra em vigor na data de sua p_u~~i~
cação,
Art. 6~' Revogam-se as disposições em contrário.
Brasxlia, 7 de janeiro de 1992; 171" da Independência
e 104• da República - FERNANDO COLLOR DE MELLO
~----~

......

- Marcffi.o Marques Moreira.
(À Comissão de Assuntos Sociais}

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 110, DE 1992
(N' 3.195/92, na Casa de origem)
Dispõe sobre a cessão de servidores ou empregados
da administraçr.o direta, indireta ou fundacional da
União, eleitos diretores de entidades civis de caráter
cooperativo, social ou esportivo, que congreguem os res-
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pectivos servidores e seus familiares a estas entidades
e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'-' Os servidores empregados da administração di~
reta, indireta ou fundacional, eleitos para cargos de direção
de entidades civis de caráter cooperativo; social ou esportivo,
que congreguem servidores, empregados ou familiares, poderão ser cedidos à respcc_tiva entidade, sem prejuízo de suas
remunerações e promoções por antigüidad~, obedecida a seguinte proporção:
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras providências.

UVROI
PARTE GERAL

·································-ri-rur.o·ii································

Dos Direitos Fundamentais
Número de S_ó_cio_s
Número_ de cedências
de 3_00 a l_OQQ_
1 servidor ou empregado
········ ········· ·········· ···cA"PíTüi:c)i"ii-·-······-··············--···
de 1001 a 3000
1 servidores ou empregados
mais de 3001
3 servidores ou empregados
Do Direito à Convivência Familiar e Comunitária
Parágrafo único, . Os serVidores ou empregados eleitos
para cargo de direção nas entidades rcferiÇ-ª§ no caput deste · ··························· ······;;E:·çxo·iii······················-·········
artigo, gozarão de todas as garantiasa:ssegura:das aos dirigentes
Da Faoúila Substituta
sindicais, sendo a cessão, para efeitos legais, considerada como
se em pleno exercício de suas funções estivessem.
······························suiis·E"çxo·iv·····························
Art. 2<:> A legitimidade para a obtenção da cessão preDa Adoção
vista no artigo anterior decorrerá de escolha, realizadÇI pelos
servidores ou empregados do órgão ou empresa a qual a entidade esteja vinculada.
Art. 51. Cuidando-se de pedido de adoção formulado
Parágrafo único. Nenhum órgão ou empresa poderá cepor estrangeiro residente ou domiciliado fora do País, obserder servidores ou empregados a mais de uma entidade, salvo
var-se-á o disposto no art. 31.
se excluídas as vantagens previstas na parte final do art. 1<:>
§ 19 O candidato deverá comprovar, mediante docudesta lei, e o seu parágrafo único.
~~mento "expedido pela autoridade competente do respectivo
Art. 3a Esta lei entra em vigor na data de sua publi- -dOfnicílio, estar devidamente habilitado à adoção, consoante
___ as leis do seu país, bem como apresentar estudo psicossocial
cação.
Art. 49 Revogam-s_e a~ disposições em contrário.
elabo-rado por agência especializada e credenciada no país
de origem.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)
§. 29 A autorid-ade judiciária, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá determinar a apresenPROJETO DE LEI DA CÂMARA
tação do texto pertinente à legislação estrangeira, acompanhado de prova da respectiva vigência.
N• 111, DE 1992
§ 39 Os documentos em língua estrangeira serão junta(N? 2.805/92, na Casa de origem)
dos aos autos. devidamente autenticados pela autoridade conAltera o art. 51 da Lei n~ 8.069, de 13 de julho _sular, observados os tratados e _convenções internacionais,
de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, deter- - e acompanhados da respectiva tradução, por tradutor público
minando recursos de ofício, das sentenças copcessivas juramentado.
de adoção de menor brasileiro por estrangeiro residente
§ 4<:> Antes de consumada a adoção não s_erá permitida
ou domiciliado no exterior.
a saída do adotando do território nacional.
O Congres-so Nacional decreta:
Art. 1• O art. 51 da Lei n' 8.069, de 13 de juflio de
1990- Estatuto da Criança e do Adolescente, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 51.
§ 4~ Antes de transitada em julgado a sentença
concessiva da, adoção não será permitida a saída do
adotando do território n-acionaL
§ 5\1 Da sentenÇa favorável ao pedido de adoção
formulado por estrangeiro residente fora do País, deverá o juiz que a 'Concedeu recorrer de ofício ao Tribunal
de Justiça, nos Estados_ e no DiSthto Federal, ou ao
Tribunal Regional, nos territórios."
Art. 2<:> Esta lei entra em vigor na dat~ de sua publicação.
Art. 3<:> Revogam-se as disposições em contrário.

(À Comissão de Assuntos Sociais.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
.. .N•112, DE 1992
(N• 2-802/92, na Casa de origem)
Altera os §§ I" e 2~ e acrescenta os §§ 3~, 4?, 59
e 69 ao art. 389 do Decreto-Lei n~ 5.452, de J9 de maio
de 1943.
O Congresso

N~cion~l de~ret'l:

Art. 1' O art. 389 do Decreto-Lei n' 5.452, de
19 de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 389.
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§ l'' Os estabelecimentos em que trabalham pelo
menos trirtta mulheres com mais de dezesseis anos de
idade terão local apropriado onde seja permitido guardar, sob a vigilância e assistência técnicà e educacional.
os seus filhos do período de amamentação até os seis
anos de idade.
§ 2"' A exigência do parágrafo anterior poderá
ser suprida por meio de creches e pré-escolas distritais,
mantidas diretamente pela empresa ou mediante convênios com- outras entidades públicas ou privadas. em
regime comunitário. Os convênios deverão ser fiscalizados pelas autoridades públicas visando aferir o exato
aumento de suas finalidades.
§ 39 Para a exigência contida no§ 19 deste artigo
as _empresas poderão adotar o sistema de reembolso,
cujo benefíciO deverá cobrir o pagamento-da mensalidade da creche ou pré-escola de livre escolha da mãe,
do período de amamentação até os seis anoS de idade.
I - o reembolso das mensalidades escolares (creche ou pré-es.cola) pagas e devidamente comprovadas
pelos usuários será feito através da folha de-pagamento
observando o limite de custeio por beneficiário assistido;
II -o limite de custeio corresporiderá à média
atrimética -das mensalidades cobradas pelas unidades
de atendimento conveniadas.
§ 4 9 Será imposto à empresa, a título de indenização pelo período do descumprimento das suas obrigações contidas no§ 1·· deste artigo, o pagamento adicio. nal de_ cinqüenta por cento do valor a que fada jus
o beneficiáriO, nos -termos do parágrafo anterior, por
mês de atraso no clltnpr'ihü~fifo" de suas obrigaç-ões.
§ 5o A penalidade do parágrafo anterior aplicase cumulativamente à sanção prevista no art. 401 desta
CLT.
.
§ 6" Vinte por cento dos recursos destinados ao
Sesc e Sesi serão aplicados em investimentOs em creches
e pré-escolas para atendimento às empresas com até
cem mulheres, com mais de dezesseis anos de idade.
As empresas com maior niírneto de empregadaS-mãe
não são beneffcia-das cõm recursos originãrios desta
fonte." __

Art. 2" Esta lei entra em vig-or- õã data de sua publicação.
Art. 3'·' Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

··,._. ·-· ·······-··· ··_,_ ....Y:iTüL.o ·i;·~··'······"··· .... -·········-·
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

.......,. .......,. ........... ·-cP:riTui:éi.ii_,. ...... ---.. ··-"·--·-··· .. .
Dos Direitos Sociais
O O•. O
O. ..:. .....• •• M~++õ+~o ~-o ~.~~---·O------·.
Art. 7" São direitos doS trabal}ladores urbanos e rurais,
além de outros· que visem à melhoria de sua condição social;
................................... ~ .............. : ... ~ ...... ~·····~,"o"··~·····-· ...
XXV- a:;:;isténcia gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas;
O O O • o

• o o • . 00

o' o o o

O

oÕ . . . ._ . . . . . • o

o·o·•

•-'---

••
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DECRETO-LEI N° 5.452, DE 1• DÉ MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.

·······-.. ·····-·-·· .. ·-·-··· .. ·:riiur:ô'iir'·-·······--······-·--·····'·..
Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho

CAPÍTULO III
Da Proteção do Trabalho da Mulher
••••••••••••••••••••••••• ' •••••••••••• c ••••••••• ~ ••••••••••• ~.:.·~·-~ ••••••••••-.

SEÇÃOIV
Dos Métodos e Locais de Trabalho
• • • • •;o • •

~• • • •

•• • • • •• • • • • •

.~.~-.

•' • • •

:-.-!;h • <<• • ~~.~-;.,,_."; • ;,, ;; ,'. '~-. ;; ~ ••• -!:' ,::;.,

Art. 389.

Toda empresa é obrigada:
· I - a prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienizaçãó dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação e iluminação e outros que
se fizerem necessários à segurança e ao confeito das
mulheres, a critério da autoridade competente;
I I - a instalar bebedouros, lavatóiios, aparelhos
sanitários, dispor de cadeiras ou _banc<?s, em número
suJiciente, _que pennitam às mulheres trabalhar sem
grande eSgotamento físico;
UI- a instalar vestiários com armários individuais
privativos das mulheres, _exceto õs -estabelecimentos
comerciais, escrit6ri0s, bancos e atividades afins, em
que não seja exigida a troca de roupa-e outros, a critério
da autoridade competente em matéria de segurança
e higiene do trabalho, admitindo-se como suficiente
as gavetas ou escaninho~, onde possam as empregadas
guardar seus pertences;
IV -,-a fornecer, gratuitamente, a juízo da autoridade competente, os recurSos de proteçao individual,
tais como óculos, máscaras, luvas e roupas especiais,
para a defesa dos olhos, do aparelho respiratório e
da pele. de acordo com a natureza do trabalho.
§ 19 Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis) anos
de idade, terão local apropriado onde seja permitido às empregadas gu'!rda_r sob vigilância e assistência os seus filhos no
período de amamentação.
§ 2~ A exigência do § 19 poderá ser suprida por meio
'de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias
empresas, em regime comunitário~ Ou a cargo "-o Sesi, do
Ses_c, da ~BA ou de entidade sindicais .

..

~~·

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

~ ····•~

.... .•........
-

~.~~-

.;

...... .. .
;.

·sEÇÃOVI
Das Penalidades
Art. 401. Pela infração de qualquer dispositivo deste
Capítulo, será imposta ao empregador a multa de 2 (dois)
e 20 (vinte) valores de referéncia regionais, aplicada pelas
Delegacias Regionais do Trabalho ou por aquelas que exerçam
funções delegadas.
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§ 1~ A- penalidade será sempre aplicada no grau máximo:
a) se ficar apurado o emprego de artifício ou ·simulação
para fraudar a aplicação dos dispoSitiVOs deste Capítulo;
b) nos casos de reincidência.-- -- - , __
§ 2?- O p-rOceSso na vcrifíC:ação "das infraçóes bem como
na aplicação e cobrança das multas, será o previsto no Título
"Do Processo de Multas Administrativas'', observadas as dis'
posições deste artigo.

(A, Comissão de_Assuntos Sociais.)
PROJETO DO: LEI NA CÂMARA
N' 113, DE 1992
(N• 2.453/92, na Casa de origem)
Dispõe sobre a identificação criminal, pelo processo
datiloscópico, a coleta e a utilizaç~o de informações para
conhecimento e controle da criminalidade no País e dá
outras providências.

O CóiigressO Nacional decreta:
Art. 1" A identificação criminal, a coleta e a utilização
de informações policial e judiciária, para conhecimento e controle da c_riminalidiade, serão realizadas de conformidade com
o disposto nesta lei.
Art. 2~· No curso de inquérito policial, inquérito policial
militar e processo· sufuário, ·a aUtoridade que o presidir ordenará a identificação ciiminal, se for -o- caso, a cole ta de dados
sobre o fato, sua autoria e vítima, encaminhando-os, imediatamente, ao InstitutO Nacional de Identificação.
Art. 3~· O civilmente identificado não será submetido
a identificaÇão crimínal, exceto quando: _
I~ houver fundada suspeita de inautenticidade do documento de identidade;
I I - o estado de conservação do documento apresentado
impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais;
III - alegando_ -ser identifít:ado_ civifmente,_ o indicado
ou acusado não comprovar essa condição em prazo razoável
deferido pela autoridade;
IV - advenha sentença penal condenatória transitada
em julgado.
§ 1" A condição de civilmente identificado provar-se-á_
mediante a apresentação de documento de identidade, reconhecido pela legislação vigente.
__
§ 29 . Nos casos em que não for cabível a identificação
criminal, a autoridade mandará colher fotocópias do documento de identidade apresentado, e ordenará a juntada de
um exemplar aos autos_ e a remessa de outro ao Instituto
Nacional de Identificação.
Art. 4? As autoridades judiciárias criminais determinarão que se infornie. imediatamente, ao Instituto Nacional de
Identificação, através de modelos específicos, toda vez que:
I -ocorrer distribuição de inquérito ou processo;
II- receberem denúncias ou _qUeixas-crime;
III- houver trânsito em julgado de setença penal;
IV- ocorrer qualquer das situações previstas nos-incisos
I, II e III, alíneas d e e. do art. 66~ da Lei n? 7 .210, de
11 de julho de 1984.
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Art. Y A administração penitenciária informará, iinediatamente, ao Instituto Nacional de identificação, em formulário próprio, o recolhimento, a Soltura, a fuga e a recaptura
do sentenciado.
Art. 6" O Instituto Nacional de Identificação, com base
nas informações centralizadas, promoverá:
I - o registro dos indiciados, acusados _e condenados,
objetivando o conhedffiento e controle da criminalidade do
País;
. II - a expedição de folhas ci.e antecedentes penais para
a IIJ.Strução de inquérito ou processo;
·
III - a prestação de informações criminais completas e oportunas aos organismos respõnsáveis pela pi·evenção e
a repressão da criminalidade;
IV- a geração de estatísticas que auxiliem na prevenção
do crime e atendam à demanda de estudiosos da criminalidade.
Art. 79 Antes da sentença condenatória transitada em
julgado, dos atestados e certidões fornecidos por autoridade
_policial ou auxiliar da justiça, não constará qualquer notícia
ou referência a instauração de inquérito ou processo.
Art. 89 Fica ã.Ssegurado o acesso das pessoas registradas
em ca-dastros criminais, para requerimento de inteiro teOr
das informações neles contidas, inclusive pai-a correçãO- deerros ou falhas constatados nos registres.
~
Art. 9? Promover-se-á o cancelamento dos registres criQlinaís quando:
I - for ordenado o arquivamento ou o trancamento do
inquérito policial;
II - sobreviver sentença penal absOhitória irrecorrfvel;
III -ocorrer a morte do indiciado, acusado ou sentenciado;
.
_IV - ocorrer a prescrição, em qualquer de suas modalidades;
V - oc9rrer a reabilitação.
Art. 10. As informações de que trata esta lei constarão
de formulários aprovados por portaria do Ministro da Justiça.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publi·cação.
--- Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N'' 7.'210, DE 11 DE JULHO DE 1984
Institui a Lei de Execução Penal

................1-í1-ui.:éi.iil............................. ..
Dos órgãos da execução penal

·············c:;;.I>iTüi:()iii''''''''''''''"''''.•·.. ,....
Do Juízo da Execução

Art~ 66. Compete ao juiz da execução:
I - aplicar aos casos julgados lei posterior que de qual-'
quer modo favorecer o condenado;
II- declarar extinta a punibilidade;
III -decidir sobre:
a) soma ou unificação de penas;
b) progressão ou regressão nos regimes;
c) detração e remição da pena;
d) suspensão condicional da pena;
e) livramento condicional;
O incidentes da execução;
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(A Comissão de Constituiçlio, Justiça e Cidadania.)

PARECER
PARECER N' 446, DE 1992
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadarila,
sobre a Mensagem n~ 368, de 1992, do Senhor Presidente
da República, submetendo à aprovação do Senado Federal, o nome do Sr. José Anselmo de Figueiredo Santiago,
para compor o Superior Tribunal de Justiça.
A Comissão -de Constituição, JUstiÇã e Cid3danla-, -em
votação secreta realizada em 9-12-92, apreciando o relatóriO
apresentado pelo Sr. Senador V ALMIR CAMPELO (emane-

xo ao parecer), sobr-e-a-Mensagem _no:r368~-de 1992, do Senhor
Presidente da República, opina pe1ã -AprOvaÇãõ-dã- escolha
do Senhor JOSÉ ANSELMO DE FIGUEIREDO SANTIAGO, para- exercer- o- cargo de Ministro do Superior Tribunal
de Justiça.
Sala das Comissões, 9 de dezembro· de 1992 - __NeJson
Carneiro, Presidente, Valmir Campelo, Reiator - Antônio
Mariz- Divaldo Suruagy - Wilson Martins- Carlos Patrocínio- Cid Sabóia de Carvalho- Magno Bacelar- Josaphat
Marinho - Jarbas Passarinho - Lourival Baptista - Luiz
Alberto.

Relator: Senador Valmir Campelo
Encontra-se sob apreciação desta Comissão, para'ds-efei-

tos previstoS n<Y art. 52, III, a, da Constituição Federal, a
Mensagem enviada pelo Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, no exercício da Presidência, que submete
à aprovação do Senado Federal o nome do Dr. JOSÉ ANSELMO DE FIGUEIREDO SANTIAGO, pára exercer o cargo
de Ministro do Superior Tribunal de Jus.tiça, na vaga docor~
rente do Ministro GERALDO BARRETO SOliRAL, nos
termos do parágrafo único, in fine, do artigo 104 da Consti~
tuição Federal.
Acompanha a Mensagem Presidencial, o Curriculum Vitae do Douto JOSÉ ANSELMO DE FIGUEIREDO SANTIAGO, do quaf consta ter o mesmo nascido na Cidade de
Belém-Pará em 27 de novembro de 1928, possuindo longa
e abrangente vida profissional, da qual destacamos - No
Serviço Público Estadual: ''Pretor da Primeira e SegUnda Pretoria Cível da Comarca de Belém-PA; Juiz de DireitO do
Interior, nas Comarcas de Marabá (Primeira e Segunda Varas)
e Acará, no Estado do Pará; Juiz de Direito da Capital (BelémPA), Titular da Sétima Vara- Cível, Comércio· e-dOS Feitos
da Família";.- N3 Justiça Eleitoral: ''Corregedor Regional,
Juiz Titular e Suplente no Tribunal Regional Eleitoral do
Pará";- Na Justiça Federal; "1 uiz F edCral na Seção Judiciária
do Estado do Pará; nomeado para compor o Tribunal Regional
Federal da Primeira Região com sede em Brasília em 22 de
março de 1989 de onde é, atualmente, Presidente, no biênio
1991 a 1993; serviu como convocado no Superior Tribunal
de Justiça como membro integrante daquela Corte de Justiça,
no período de 1(> de setembro de 1989 a 30 de outubro do
mesmo ano; membro do Coriselho da Justiça Federal, conforme artigo 3~> da Lei n~" 8.472 de 1992.
Recebeu, ainda, inúmeras condecorações-e homenagens
em reconhecimento .à sua profícua atividade judiciáiía-~

.

D.e.zembro de 1992

. ~ O Doutor JOSÉ ANSELMO DE FIGUEIREDO SANem Direito pela Faculd3de de Direito
da Universidade do Pará.
Sendo.o. que cumpre referir n'o âmbito deste relatório,
acreditamos, estar a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania devidamente informada e, portanto, habilitada a deliberar sobre a escolha ora em apreciação.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 1992. - Nelson
Carneiro, Presidente.- Valmir Campelo, Relator.

TIAGo e BãCiiarei

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Si. 1') Secretário.
É lido o seguin,te
PROJETO DE LEJ DO SENADO FEDERAL
N• 175, DE 1992
''Cria nO ESt3do de RO~ain;~-ã Resérva Biológica
--Nacional do Cavalo Selvagem e dá outras providências."
O COngreSso Nacional decreta:
Art. 1" Fica criada, no Estado de Roraima, a Reserva
Biológica Nacional do Cavalo Selvagem, com o objetivo de
preservar a raça "Lavradeira" para fins de estudo, Pesquisa,
desenvolvimento e aprimoramento genético.
·
Art. 2" A Reserva Biológica Nacional do Cavalo Selvagem compreenderá a uma área localizada na RegiãO do Lavrado de Maruai, por ser o habitat natural desta espécie.
Art. 3~ A área destinada deverá ser decretada pelo Governo Estadual, após estudos específicos preliminares de Institutos da Embrapa, Órgãos Governamentais Estaduais ou Municipais congêneres, para que não haja excesso e nem falta
de terras para a reserva.
Art. 4" As terras e benfeitorias lOcalizadas dentro dos
limites a serem decretados como área da reserva, ficam declarados de utilidade pública para fins de desapropriação e posterior indenização na forma da lei.
Art. 5~> A Reserva Biológica Nacionâl do Cavalo Selvagem fica subordinada à Empresa Brasile~ra de Pesquisa Agropecuária- EMBRAPA, através de se_u órgão (Cem.ro Nacional de Recursos Genéticos e Biotecnologia CENARGEN),
que deverá tomar as medidas necessárias a sua efetiva 'implantação e desenvolvimento, com convênios econtatos às organizações governamentais e privadas que inserirem em sua legislação medidas de protcção c de preservação das espécies ani~
mais.
Art. 6° Fica estabelecido o prazo de seis (6) meses após
a aprOvação, para a apresentaç~~ das medidas necessárias
à instalação, destinação da área, cessão ou lot.ação de funcio~
nários burocráticos, técnicos e. cientistas. dentro do plano de
manejo da Reserva Biológica Nacional do Cavalo Sdvagem.
Art. 7o Esta leí entra em vigor na- data de sua publicação.
Art. 89 Revogam~se as disposições em COntrário.
Justificação
Os cavalos selvagens têm sido registrados pela literatura
especializada, desde a época do descobrimento das terras americanas. Ao longo dos séculos, essas raças foram sendo assiminaladas/dizimadas, e hoje, apenas os Estados Unidos e o Brasil
-em Roraima -,-possuem remanescentes ·daqueles antigos
plantéis de ágeis e velozes mustangs". Também a Austrália
conseguiu salvar alguns dos seus espécimes.
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Das onze raças de cavalos nacionais, nenhuma originou-!>e
de campo tipo cerrado - à excessão da raça Lavadeira de
Roraima,_ cujas características principaüfSãO eriorme resistência física e a velocidade. A duras penas, a raça tem conseguido
sobreviver mas o plantel hoje não ultrapassa duzentos animais.
Informações dignas de crédito revelam que criadores venezuelanos tem levado para aquele País matrizes e garanhões a
fim de introduzir o sangue lavradeiro nos seus plantéis nacionais. Os brasileiros tambt!m colaboram para a dizimação da
nossa raça, com as suas caçadas e o aprisionamento dos cavalos
que morrem de stress~Afirma-se também que, em certos açougues de Manaus, pode-se comprar a carne-de cavalos lavradeiras.
O nosso Projeto de Lei abraça a bandeira de defesa da
úncia raça nacional-em estado selvagem, pois consideramos
que a preservação do germoplasma animal representando pelos lavradeiras é de grande importância para· a equideocultura
nacional. Temos que garantir a dispOriibilidade do material
de equídeos selecionados por longo período de tempo em
condições semelha~tes às do ecossistema de cerrado, na região_
tropical do lavrado de Maruai em Roraim-a. Além da necessidade de se ter um plano manejo do rebanho existente, é
preciso que o país disponha de núcleos de preservação, bem
como de bancos de germoplasma, através da crio preservação
de sêmen e embriões. E para que isso possa ocorrer, antes
de mais nada, temos que preservar o rebanho remanesc..ente,
e criar a Reserva Biológica Nacional do Cavalo Selvagem,
única forma de assumir os objetivos acima descritos. O cavalo
selvagem cantado em verso e prosa ·pelo Professor e Poeta
Eliakin Rufino, teVe por Várias vezes solicítãdo que se fizesse
a implantação da sua reserva, pois acrcdltáV3mos ser um projeto de caráter político-admiriiStrativo- e nuneã foram atendidos os reclamos, portanto estamos agora ·ctando a este plano
o caráter político legislativo, com a efetiva participação do
Congresso Nacional do preenchimento desta lacuna com a
análsie e aprovação deste importante Projeto.
Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 1992. -César
Dias, Senador PMDB/RR.
~(À Comissdo de Assuntos Sociais- sessão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O Projeto lido
será publicado e remetido à comissão competente.
A Presidência recebeu, do Presidente do Banco Central
do Brasil, o Ofícid n" s!82, de 1992 (n" 2.480/92. na origem),
solicitando, nos termos da Resolução no 36, de 1992, do Senado
Federal, autorização para que o Governo do Estado do Espírito Santo possa emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas. Letras Financeiras de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado do Espírito Santo - LFTES, para os fins que especifica.
·
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidéncia
recebeu, do Presidente do Banco Central do Brasil, os Ofícios
n,..; 2.472 e 2473/92, encaminhando Pareceres referentes às
operações de crédito externo pretendidas pelos Governos dos
Estados de Minas Gerais e de São P-aulO.
À Comissão de Assuntos Económicos, para serem anexados aos processados dos Ofícios n<>'l s/59 e s/64, de 1992.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidéncia
recebeu do Banco Central do Brasil relatórios sobre o endiVi~

Quinta-feira 10 10093

10094 Quinta-feira· 10

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

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

'·-·

·- -

no Bacelar, César Dias, lrapuan Costa Júnior, iO~é Fóg;Ça,Nabo r Júnior, Mauro Benevidcs, Meira Filho, Alexandre Costa, Flaviano Melo, Márcio Lacerda, Epítácio Cafe-teira, Carlos
De'Carli, Marco Maciel, Valmir Ca--mpelo, Dario Pereira, José
Richa, Ncy Maranhão. Lucídio Portella, Onofre__Quinan, Esperidião Amin. Wilson Martins, Júlio Campos, Ronaldo Aragão, Raimundo Lira, Mário Covas, Teotônio Vilela Filho,
Rachid Saldanha Derzi, Gerson Camata, Louremberg Nunes
Rócha, Eduardo Suplicy, Garibaldi Alves Filho. Divaldo Suruagy, Jarbas Passarinho, Nelson Carneiro, Beni V eras, Pedro
Simon. Júnia Maris_e, Nelson Wedekim, Josaphat Marinho,
Cid Sabóia de Carvalho, Enéas Farias, Mansueto de Lavor,
Ronan Tito, LavoiSiCr Maia. Fernando Henriqué Cardoso,
Amazorifno Mendes, HUgo Napoleão, D~rcy Ribeiro, Carlos
Patrocínio, José Sarney. Ruy Bacelar, An!ô_ni_c;> Mariz. Guilherme Palmeira, Levi Dia.:;, Amir Lando e João Rocha.
O Sr. Chagas RodrigÕ.es- Permite-me V.EX" um aparte?

O SR. LOURJVAL BAPTISTA- Concedo o aparte,
com prazer, ao Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas ROdrigues- Nobre Senador Lourival Baptista, quero cumprimentá-lo por mais essa vitória. v.--Ex~ é
realmente um dos grandes lutadores, e aqui no congresso
me parece que V. Ex' está en~re os primeiros senão o vanguardeiro dessa luta contra o tabagismo. Vale dizer, em favor
da saúde do povo brasileiro. V. Ex" está de parabéns, o-Senado
também está merecendo as nossas congratulações e esperamos
que, em face do grande n(lmero de subscritores e_da aprovação
hoje desse projeto, pela Comissão de Co!lstituição. Justiça
e Cidadania, esperamos. igualmente. que. com a maior brevidade possível, se transforme em resolução e entre em vigor.
Essa aprovação terá um grande efeito pedagógicq_._ QUe se
alastre por todo o País essa conscíêricíã de combate--ao tabagismo, em defesa, portanto, como disse, da saúde çlo povo
brasileiro. Receba pois V. Ex~. as nossas con~ratula~ões.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA - Eminente Senador
Chagas Rodrigues, aproveito a oportunícfade para agradecer
V.Ex•, porque, há meses, eu, aqui desta tribuna, fiz um ªpe!Ono_Se-ntido-de que se combatesse o tabagismo com mais veemencia e V. Ex• foi o segundO Senador a me_ apartear o primeiro- foi o Senador Jutaf"!y Magalhães, pedindo para
que eu redigisse o projeto de resolução, o qual teria o seu
apoio para que fosse aprovado - incentivando-me também
para que o elaboraSse no sentido de que não se fumasse
no plenário deste Senado, respeitando àqueles que não fumam, àqueles que têm satisfação em viver, porque o indíviduo
--que fuma é um suicida.
_ _
Contei aqui, várias vezes, a razão ·pela qual entrei nessa
campanha. Farei uma vez mais: sou médico e ilunca: dei importância a esse assunto, nu-~~ -~ornei ~Con~eCi!flentõ de quem
fumava ou não. Certa feita, há nove anos, Viajanâo de Salvador para esta Capital, de avião, encontrei um _çol~ga de in{ância, colega de primário, iritei"nõ ·no Colégio -António Vieira,
na Bahia; não nos Víãinós há anos; nos abraçamos e revivemos
aqueles bons tempos. Então, me dísse ele que um colega
nosso, da nossa época, estava morrendo, no Rio de Janeiro.
Eu não via esse colega há 32 anos - eu segui Medidna;
esse meu colega seguiu Direito e foi monir no Rio de Janeiro.
Na outra semana fui à r~sidência desse colega, não me
anunciei como Senador, disse que era um antigo colega do
Colégio António Vieira, na Bahia, e subi. Nessa oportunidade
_é que conheci os -filhos e a sua senhora. Quando entrei no
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quarto, ele estava rodeado de travesseiros, ansiando. O filho
virou-se e dis.se:_ Meu pai, sabe quem é este? E ele não conseguia falar, somente_ chiava. Fez sinal que não. O filho lhe
- disse: É Lourival Baptista, foi seu colega no Colégio Antônio
Vieira, na Bahia. Ele então começou ·a chorar, nos abraçamos,
e ele: pediu u_m papel para escrever. E escreveu: Lourival,
quero veneno ou revólver. Ele era um fumante inveterado,
estava com enfisema pulmonar e não havia mais solução. Foi
a razão pela qual quando fiz o primeiro discurso. há anos.
aqúi neste Plenárío e narrei este episódio.
E hoje, eminente Senadõr Chagas Rodrigues, me sinto
satisfeito e feliz por ter visto a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidada~üa, por unanimidade, aprovar o projeto de
resoluçã9, através do parecer do eminente Senador Aureo
Mello. E um dia de alegria. E faço votos para que a Mesa
Diretora, na sua primeira reunião, inclua esse projeto de resolução para Ser aprovado por este Plenário.
-Grato a V.Ex~. eminente Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V.Ex• um aparte?
9 SR. LOURIV AL BAPTISTA- Com prazer, eminente
Senador Magno Bacelar.
-O Sr. -Magno Bacelar- Congratulando-me_ com V. Ex•
por maíS essa etapa na luta pela saúde e pela iniciã.tiVa do
projeto, gostaria de ressaltar que o parecer do nobre Senador
Aureo Mello foi conciso, preciso e írresistívet -ae forina que
teve a unanimidade dos votos da Comissão de Constituição,
Justiça e -cidadania, dentre os quais me incluo. e ine aSSOcio
tainbém a V. Ex• no pedido de que o projeto seja colocado
em pauta ainda nessa legislatura.

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Grato a V. Ex•, eminente Senador Magno Bacelar. Também contei! quando desse
reQuerimento, com o apoio de V. Exa para que ele fosse
aprovado.
O Sr. Aureo Mello- V.- Ex• me concede um aparte'?
O SR. LOURIV AL BAPTISTA- Ouço. com muito praz~_::_~ -~~ente SeJ?._~d~r -~-':'_t:e_o__Me_Ilo.__
O Sr. Aureo Mello- Nobre Senador Lourival Baptista,
talvez esta seja uma das pqucas vezes em que fui cOnsiderado,
como disse o eminente Senador Magno Bacelar, conciso, preciso e irresistível. Mas, re~mente, a sua proposiç~o tem as
suas raízes no mais Justo e mais nobre sentimento- que pode
haver em relação ao ser humano: a solidariedade para com
os seus semelhantes. V. EX" falou, ainda há pouco, nesse·
seu colega que lhe pediu um revólver ou veneno, porque
-;O seu desespero era tamanho, era tão grande, que ele desejava
pôr fim à própria vida. Esse episódio se repetiu recentemente
com um falecido_ colega nosso, eX-Senador, p:e_~soa __de um
coração magnânimo, de uma grandeza espiritual profunda,
mas que também, sofrendo com enfisema pulmonar. o seu
desespero foi tam-anho que ele também pedia, clamava pelo
amor de Deus, que lhe dessem um revólver para dar um
tiro na cabeça, ou que o envenenassem, que fiseSsem alguma
coisa que abreviasse aquele sofrimento horrível, produzido
pelo fumo que, como V. Ex~ sabe, é um vício de imaginação.
O ato de fumar ·pa:ssa à faixa do reflexo condicionado da
mesma forma que o excessivo uso do cafezinho, do jogo e
da bebida alcoólica._ Entra na faixa do subconsciente; o subco~sciente é a imaginação, e o consciente corresponde à vontade; o subconsciente tem muito mais força do que o consciente;
a imaginação é quatro vezes mais poderos~ do que o próprio
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consciente, segundo dizem os espe-cializados, Antonio Austragésilo, Mira Y López e outros autores. Quãntas vezes o alcoólatra, o fumante, o tomador excessívo. de cafctiuh.o_- uma
das formas mais leves desse vício - o jOgador inveterado,
dizem: estou me destruindo, estou me matando, estou me
prejudicando. Mas na hora de fumar, d~ jog'!r, de tomar
cafezinho em excesso, de beber, eles não conseguem sopitar
aquele impulso. aquela determinação do subconsciente e bebem e fumam· e jogam etc-. A colaboração que V. Ex~ está
dando no sentido de que seja evitado o fumo, pelo menos,
neste plenário é um alerta, inclusive, para que os fumantes
evitem esse víCio maldito que lhes prejudica a vida e os encaminha para urna morte horrenda; já que querem fumar desesperadamente e não conseguem se controlar, que o façam lá
fora, longe do plenário, porque aqui não podemos ficar expostos à fumaça dos cigarros que é expelida através da boca
dos fumantes. Realmente, para que a pessoa se liberte do
fumo é preciso que faça uma reeducação do seu subconsciente;
que ela faça com que a sua própria imaginação obtenha disciplina no sentido de que fumar é rriim, é malsão, é assassino,
é desagradável; é prejudicial sob todos os pontos de vista.
E somente através da auto-sugestão ou mesmo da sugestão
a pessoa pode realmente se libertar desses víciOs horríveis.
Tive todo o prazer em ser o relator do nosso projeto de resolução na Comissão de Cons_tituição, Justiça e Cidadania. Proferi
o meu voto laconicamente,- falei baixinho para não despertar
a atenção de alguém que porventura arrogasse a si a defesa
do fumo naquele recinto; .e em poucos instantes tivemos. a
alegria de ver o projeto de V. Ex~ aprovado. Observamos
que, à unanimidade, os componentes da Comissão, entre os
quais alguns fumantes, concordaram com a tese médica de
V. Ex•, que fala não somente como homem humanitário,
voltado para o bem-estar do seu semelhante, mas também
como um técnico; um médico, um homem que conhece todos
os meandros, todas as facetas do prejudicial, malsão e assassino vício do fumo. Devemos fazer aqui uma cruzada: não
entra cigarro neste recinto. Sempre que pudermos ajudar um
ser humano, para que abandone o feio e negregado vício
do fumo, devemos fazê-lo. Inclusive, devemos orientá-lo de
que o fumo pode ser curado através da auto-sugestão, para
que se perceba que aquele monte de fumo,- que tem tantas
impurezas, que é colocado num recinto qualquer de alguma
fábrica, não venha a intoxicar os santos pulmões do ser hu. Prossiga V. Ex~ na sua cruzada nesta Casa, porque é a
cruzada de um bom, de um justo e de um competente. Receba
V. Ex• o meu abraço e as minhas congratulações.

a

O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Grato V. Ex•, eminente -Senador Aureo Mello.
Mais uma vez, agradeço a sua coragem de ter dado o
parecer porque, como V. Ex~ sabe, precisamente a 25 de
jun.ho de 1981, ingressei com um projeto idêntico que foi
assmado P?r 54 Senadores e depois esse projeto sumiu, desapareceu; mnguém sabe aonde andava e aonde andou.
Retornei ao assunto.- Fitemos novo projeto desta vez
com mais de 70 assinaturas de Senadores, e V. 'Ex\ desde
o ~ês ~e agosto, estava para dar parecer sobre o referido
prOJeto. Não quero chegar a tanto, mas não for-a eu tê-lo
procurado ~ ~omunicado a
Ex• aonde andava o projeto,
e V. E~, dthgentemente, te-lo descoberto e relatado hoje
não teríamos o seu brilhante parecer.
'
'
Quero dizer a V. Er, eminc!nte Senador AureO Mello
9ue o seu parecer conciso, como foi dito aqui pelo eminent~
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Senador Magno Bacelar, em poucas palavras disse tudo. Tenho certeza que a direção desta Casa, o Presidente Mauro
Be_nevides, que apoiou 9 projeto anterior e o atual, subscrevendo-o, juntamente com a Mesa Diretora, tudo fará_ Para
que ele venha a Plenário e seja votado antes do encerramento
do nosso serviço legislativo.
Agradeço, mais uma vez, ao Senador Aureo Mello pelo
que fez no dia de_ hoje em prol da· saúde do povo brasileiro
e, principalmente, da saúde dos Senadores, jornalistas e visitantes que aqui vêm e que agora não mais sei-ão intoxicados
pelo cigarro, pelo menos neste Plenário.
O Sr. Marco Maciel- Permlte~me V. E~ um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Com prazer, ouço o
Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel- Nobre Senador Lourival Baptista,
desejo, em breve aparte, trazer a V. Ex• a nossa solidariedade,
o nosso apoio à causa que V. Ex~ .empreende há muitos e
muitos anos.
Vale destacar que a sua luta não se circunscreve, não
se cinge ao plenário do Senado Federal; a sua campanha tabagista é algo que se estende pelo País afora. V. Ex~ é um
peregrino desta causa e tem oótidO- muito êxito em várias
outras lutas que tem travado nesse sentido. Daí por que
espero - conforme expresso a V. Ex~ - que a proposição
desça oportuna e tempestivamente para o Plenário do Senado,
para que po-ssamos deliberar a respeito. Aliás, a colocação
de V. Ex~ tem alguma pertinência visto que - se não estou
e_quivocado - a Câm<ira dos Deputados já adotou providência
semelhante a que preconiza V. Ex~ com relação ao Senado
Federal. Da minha parte, então, em rápidas palavras, sem
querer interromper ainda mais, quero dizer a V. Ex• que
conte conos_co nessa luta que, de alguma forma, busca preser~
vara saúde do brasileiro, e de modo_especial a saúde daqueles
que trabalham em recinto fechado, como é o nosso caso aqui
no Senado Federal.
O SR. LOURJVAL BAPTISTA- Grato, eminente Líder
Marco Maciel, o aparte de V. Ex• muito me alegra. Tenho
certeza que V. Ex•, Líder que é da nossa Bancada, tudo fará
junto às outras Lideranças no sentido de que esse projeto
venha mais do que imediatamente, ele que foi encaminhado
hoje para a Mesa Diretora, a fim de que seja aprovado.
Quanto ao que disse a respeito desse plenário, Senadores
existem que muitas vezes vão à casa com as vestes impregnadas de fumo, de tabagismo, de alcatrão. Eu que tenho
bigode, tenho que lavá-lo todo dia à noite, porque é fumo
puro; estou sendo contaminado. Sou um fumant~ indireto,
assim como outros Senadores que não fúrilam. O nossO_ Colega, Senador João França, deve sofrer mais do que eu, porque
o seu bigode é mais vasto do que o meu.
Tenho certeza de que esse projeto será votado e que
ganharemos; será apoiado não só por mim, mas por todos
que aqui estamos, em benefício da nossa saúde, dos visitantes
e dos brilhantes jornalistas. Desta vez, eminente Senador
Marco Maciel, venceremos a batalha, e V. EX" será também
um dos vanguardeiros desta campanha. Muito obrigado.
Conforme já afirmei na justificativa do Projeto de Resolução n"' 54/92, que hoje foi aprovado por unanimidade naComissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sob a presidência
do eminente Senador Nelson Carneiro '"O objetivo desse Projeto de Resolução visa, mais do que simplesmente prevenir
a poluição ambiental, preservar o recinto do plenário da Casa,
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qucle município há mais de- 20 anos. E se há maís de 20
anos não há uma oligarquia dominante é porque o Prefeito
que ali está e os que o antecederam fazem parte exatarnente
do partido do Deputado.
Quem tem a Prefeitura Municipal foi apoiado pelo Gover~
nador__do Estado, foi apoiado pela família Sarney, qual
seguintes termOs, pelo eminente Relator Aureo Mello, e apropara ali se dirigiu, no último Comício, a bordo de dois aviões
vadas por unanimidade pela Comissi.io de Constituição, Justiça
a jato; não pode ter sido intimidado por mim. simples, humilde
Senador do Maranhão. E a grande vitória propalada se constie Cidadania.
Disse S.Exa.:
tuiu de trezentos e poucos votos, numa eleição de vinte mil
"Do ponto de vista jurídico, nenhum óbice à tramitaçã~ votos.
normal do projeto foi encontrado.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a minha luta no Maranhão
No que toca ao mérito, é imperioso rcconhe~er o acerto é para que caia, realmente, a verdadeira oligarquia que domi~
da iniciativa. Conforme argumentos suficientemente arrolados na meu Estado há vinte e cinco anos.
na justificação do pfojeto. o prejuízo causado à saúde pelo
Intimidar numa campanha eleitoral, mentir para a popufumo não deixa mãrgem a qualquer dúvida sobre a proce- lação, fazer imprimir chequ_es falsos, comprom~tendo pessoas
dência da vedaç_ão proposta."
. que me apoiavam ao dizer que _eu as havia comprado com
f'irlaliZando o seu relatório, disse o Senador Aureo Mello: um cheque que nada mais era do que cópia de um cheque
"0 parecer aprovado pela Comissão dc_Constituição, Jusconstante da propaganda de um banco. publicada na revista
tiça e Cidadania conclui, portanto, com base nos elevados Veja ou IstoÉ, e preenchido .criminosamente, colocando
objetivos da proposição sob exame, que opinamos favoravel- o nome de homens __dignos de minha terra, a pretexto de que
mente à aprovação_do Projeto de Resolução n9 54, de 1992." os comprei.
Grosseira, ofensiva a fraude.
Concluindo. Sr. Presidente, quero agradecer ao eminente
Senador Aureo Mello pelo seu brilhante e conciso parecer,
Todos Os cheques- estão aqui- têm o n" 753394, todos
e aos ilustres Senadores que comparec_erarrcã- te união de eles . .São cópias do cheque da propaganda.
hoje da Comissão de _Constituição, Justiça e Cidadania e deMas, nisso aqui, foram envolvidos nomes de chefes de
ram o seu voto favorável a este_ projeto; também ao eminente
família, de vereadores e de pessoas respeitáveis de minha
Senador Nelson Carneiro, que presidiu os nossos trabalhos. terra.
(Muito bem!)
Sr. Presidente, têm medo da minha ação, que não tinha
a verba, mas tem o verbo da verdade; tendo eles, além da
Durante o discurso do Sr. Lourival Bãptisi:a, o Sr.
Magno Bacelar delxa a cadeira da presidência, que é Prefeitura- como eu disse- uma emissora de rádio, criminosamente concedida a esse grupo, que não transmite a Voz
ocupada pelo Sr. Elcio Alvares.
do Bràsil, que não cumpre nenhuma das exigências_ legais
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares)- Concedo a pala- -para o seu funcionamento, mas que durante as 24 horas dos
dias que antecederam a eleição insultou~me. caluniou-me,
vra ao nobre Senador Magno Bacelar.
difamou a honra de meus antepassados sem nenhuma punição.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
Foi dada entrada, através da coligação da qual eu fazia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, parte, 30 recursos contra o abuso daquela emissora.
St'. e Srs. Senadores, o assunto que trago a esta Casa, na
-Sr. Presidente, lamentavelmente, nesta tarde, tenho que
tarde de hoje, é um assunto regional, do Maranhão, e que trazer um assunto destes ao plenário! Ninguém mais do que
no meu entendimento não deveria ser tratado no Senado eu lamenta, mas é impossível cala_r diante da calúnia, diante
da República.
,
. -.....,.....aí sim- de um processo de intimidação; pedi a reabertura
Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, para repor da CPI. Pedi por um dever de consciência e dele não abrirei
a verdade, faço uso da palavra em defesa do que ocorreu mão, nem me afastarei. Sei contra quão_ poderosas forças
em Coelho Neto, e para protestar contra aquilo que foi dito estou me envolvendo, mas não me intimido! Não tenho medo!
pelo Deputado José Reinaldo, na tarde de ontem. na Câmara Vou prosseguir na luta.
dos Deputados, -a pretexto de se congratular com a_candidata
Com relação a Coelho Neto, minhas congratulações ao
vitoriosa nas eleições de 6 de dezembro, eleições que foram povo que soube decidir, ao povo que demonstrou que a metade
anuladas e repetidas, constituindo-se num verdadeiro terceiro daquela cidade não está satisfeita Com o método da sacolinha
turno das eleições no Maranhão .
da merenda escolar que não é distribuída no tempo certo,
A candidata vitoriosa, realmente, merece o nosso respei- que não comparece às escolas para alimentar ~rianças faminto e ·a ajuda daqueles que são, coma··eu, filhos:- da terra.
tas, as serve para um povo que-está sendO a()longO dos anos
Entretanto, diz o Sr. Deputado José Reinaldo- um daqueles humilhado _e empobrecido que curve diante de uma sacolinha
indiciados na CPI que apurou as irregularidades do Governo que nada mais é que o seu direito,o dinheiro que lhe pertence.
Sarney - pela reabertura da _qual estou me batendo nesta
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Casa -- que a "oligarquia que dominava aquele município Palmas.)
levou a futura Prefeita de São Luís para ajudar na campanha,
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares):.... Concedo a palaalém de ter usado de violência e intimidação para tentar
vra~ Senadora Eva Blay,
ganhar a eleição".
SRA. EVA BLAY (PSD B - SP. Pronuncia seguinte
É exatamente esse o ponto.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, o Dr. Jos~ _Reinaldo discurso.) - Sr. Presidente, prezadas S~ Senadoras, Srs.
não tem noção do significado da palavra oligarquia. A minha Senadores, é com muita honra que Ocupo, pela primeira vez,
família não tem nenhum cargo, nenhuma função pública na- â tribuna do .Senado Federal para transmitir às senhoras e
a saúde dos que nela trabalham c evitar os efeitos dan(JSOS
dos resíduos da fumaça nos equipamentos eletrónicos, principalmente, num gesto formal e solene, uma atitude pública
do Senado Federal em defesa da saúd_e de todos os brasileiros''
e de respeito à própria Constituição- <itie 3prdv6u.
Estas justificativas, Sr. President~. foram acolhidas nos
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senhores algumas de minhas reflexões sobre os problemas
brasileiros e o papel que vislumbro para o Senado Federal
neste momento.
A perspectiva que pretendo aqui expor se enlaça à _enorme responsabilidade que tenho ao ocupar a cadeira do Senador
e Ministro de Relações Exteriores, o extraordinário homem
público Fernando Henrique Cardoso. Ele demonstrou nesta
Casa, através de projetes de lei, assim como pelos pareceres
apresentados, os verdadeiros valores democráticos que o
guiam. A ele quero expressar· meu a'gradecirnento pela elegância e apoio que me transmitiu.
- A amizade, profundo respeito humano e a generosidade
que encontrei no ilustre Senador e companheiro Mário Covas,
homem que a cada dia mais respeito c admiro, também a
quero deixar registrada neste momento tão importante pªra
mim.
Desejo, sinceramente, maniíestar reconheclinento ao
Presidente desta Casa, Sr. Senador Mauro Benevides, pela
amabilidade e orientação que me tem dado, desde a minha
posse no Senado.
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Conquistar a transformação produtiva com eqüidade é
o objetivo a que se chega a partir da análise da desastrosa
história recente das economias latino-americanas e brasileira.
baseadas todas na desigualdade entre os países e na enorme
desigualda~e reproduzida, internamertte, em cada país.
Até a década de 80_, houve um grande crescimento econô~
mico todos nós já sabemos --mas repartido de uma
forma desigual para a população. Ampliou-se a classe média,
mas ampliou~se também a parcela da população pobre que
não podia partilhar dos bens econômicos ou da melhoria
da qualidade de vida. Até os anos 80, era altíssima a mortalidade infantil, as doenças endêmicas e as epidemias.
Lembro a V. Ex"s um fato que nunca poderemos esquecer: em pleno milagre cconômico dos anos 70, São Paulo
teve_ uma enorme epidemia de meningite, e era altíssimo o
índice de paralisia infantil, isso junto com o grande desenvol~
vimento econômico. E além de não enfrentarmos adequada~
mente os problemas de saúde pública, tínhamos contra nós
a censura à informação <)o que se pa_ssava, impedindo a tomada
de medidas preventivas e agravando a proliferação da doença.
Finalmente, através de agradecimento ao Líder do meu
Sú com a conquista democrática e com o Governo de
Partido, o ilustre Senador Chagas Rodrigues, que me tem
André Franco Montoro esses problemas foram atacados de
facilitado, sobremaneira, a descoberta dos caminhos e respeifrente, com o conhecimento e a participação de toda a população.
tado as minhas opções. Quero estender a todas Srs e Srs.
Senadores o reconhecimento pela grande cortesia e apoio que
O processo do crescimento concentrador de renda fez
me têm- dado.
com que na dé_cada de 80 s~ agravasse ainda mais o quadro
económico e social do Brasil.
Devo dizer que aqui não cht!guei individualmente e que,
Não preciso dizer o que eu tenho ouvido repetir todo
além do partido a que pertenço, o PSDB, estou acompanhada
o tempo: a camada pobre fico_u mais pobre e desprotegida,
por muitas organizações de mulheres de diversos setores polítie a classe média viu a redução de suas condições materiais.
cos e de várias partes do Brasil e do meu Estado, São Paulo,_
de movimentos sociãis, -de grupos diversos ligados a sindicatOS, -Em vários países da América Latiria, na década de 80,
houve a conquista da paz entre facções _em luta civil. Insta~
a universidades e a associações de bairros. Estou também
visceralniente ligada ao Movimento Negro. Sou, por minhas
lou~se um sentimento e uma conduta democráticas. O déficit
raízes, parte da comunidade judaica brasileira. Fui_ (onit_ada
fiscal foi controlado no Chile e na Bolívia e reduzido na Afgen~
pela Es.co.la Pública Brasileira,_ sou docente __e pesquisadora
tina. No Brasil, conquistamos também a paz política e a democracia, mas o déficit físcal é ainda um problema aberto.
da Universidade de .São Paulo_Esses.são. meus vínculos. Daí,
Contra a exclusãO económica, gerou-se um agressívo moa escolha d.o tema que fiz para o meu pronunciameõto de
vimentO de contestação social que estamos vivendo hoje. Os
hoje em que proponho repensarmos o desenvolvimento brasi~
leiro na ótica da mulht!r.
Direítos Humanos ainda lutam para se impor no Brasil e
Quero tratar, agora, do seguinte tema: o sentido da transsão vítimas de muitos _equívocos.
formação produtiva com eqüidade e aiiálise de gênero.
Tendo corno cenário essas contradições e conquistas quero ressaltar que foi uma década perdida, mas com todas
Tomo como epígrafe de minhas reflexões a afirmação
do Secretário Adjunto da CEPA L. Comissão Económica para
essas conquistas ....:... a CEPAL propõe que se implante um
a América Latina, que, referindo-se à década de 80_, tem
programa de transformação económica, com eqüidade, entre
uma visão diferente desta que estamos habituados a o_uvir.
os países da região, de tal maneira que possamos somar nossas
Habitualmente ouvimos dizer que_ a década de 80 foi
qualidades e potencialidades, criando um mundo latino-americano desenvolvido, baseado no valor intelectual agregado.
uma década perdida, mas diz ele:
A essa lógica logo se somou outra: a que prognostica
"Também pode ser considerado um período de doloroso
que dentro dos países haja também um desenvolvimento
aprendizado, no qual vale a pena destacar o crescente processo
apoiado numa eqüidade de gênero. Estoll, talvez, introdude democratização que vivemos nesses anos, o fim das lutas
zindo, para muitos de V. Ex•s, a terminologia com a qual
civis, o reconhecimento da importância dos direitos humanos,
estudamos a questão da mulher com a qual estamos trabaa redução do déficit físcal e- o fato de que a eqüidade__tenha
lhando atualmente. Não falamos mais em sexo masculino
deixado de ser um terna exclusivo de ética c de política para
e feminino no sentido bi_ológico, mas preferimos utilizar o
tornar-se também um tema da lógica económica. A transforconceito de gênero para mostrar o peso da cultura sobre a
mação-produtiva com eqüidade supõe uma incorporação-cada
conformação dos comportamentos de homens e de mulheres.
vez maior do progresso técnico que permita atingir uma autên~
tica- competitividade_ baseada em um maior valor intelectual
O que vem a ser essa_ eqüidade de gênero? Veremos logo
agregado; daí por que o enfoque ·da CEPAL outorga prioria seguir.
O desenvolvimento não se fez de forma homogênea entre
dade à educação e ao conhecimento."
homens e mulheres, mas, ao contrário, manteve a subordiMas quero, aqui, com os senhores, desmemhrar_e~as
nação das mulheres. Do ponto de vista de gênero, o desenvolafirmações feitas pelo Diretor da CEPAL, especialmente essa
vimento econômico brasileiro foi altamente perverso com as
questão do valor intelectual agregado, e .ver como podemos
mulheres, com ·as crianças e _com as famflias chefiadas por
pensar numa transformação produtiva com eqüídade.
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mulheres. Vejamos: o Brasil tem hoje 6;2- 7 5 milhões de trabalhadores dos quais 35%.são mulheres. Porém, desde o início
do século a presença de mulheres trabalhadoras vem crescendo
sistematicamente, desmentindo o fato de que a participação
no mercado de trabalho seja um fenómeno recente, ao contrário, é do início do século, e mesmo no século XIX, as mulheres
já trabalhavam na indústria têxtil em Pernambuco, Alagoas,
Bahia, Rio de Janeiro e em São Paulo, antes mesmo de São
Paulo. Trabalhavam também no setor rural, onde, nas últimas
décadas, paralelamente ao crescimento da mecanização agrícola, o número foi Se reduzindo. Na chamada década perdida,
porém, ingressaram no mercado de trabalho cerca de 7 milhões
de trabalhadoras, representando um crescimento duas vezes
maior do que o aumento relativo masculino.
Várias razões levam a mulher ao trabalho remunerado:
a necessidade económica, a formação-educacional, o rebaixa~
'menta dos salários do homem e, como muito bem aponta
Cristina- Bruschini, a necessidade de se adquirir os novos bens
de consumo oferecidos no mercado.
A essas razões acrescente-se a emanCipação feminina,
que impulsiona a mulher a participar de todos os setores da
vida social, particularmente do trabalho remunerado, através
do qual ela exerce sua cidadania e utiliza sua capacidade.
Até 1980 a força de trabalho feminina era composta por mulheres jovens, solteiras c sem
vejamos o perfil filhos. Notava-se uma retração após os 24: anoS, associada
ao casamento e ao nascimento de -filhos.
Entretanto, de 1981 a 1989, o perfil muda: aumenta a
participação de mulheres de todas as faixas etárias no mercado
de trabalho, sendo que, relativamente, é a faixa de 30 a 39
anos a mais alta, ou ·seja, 53% das mulheres entre 30_e 39
anos trabalham remuneradarnente.
Se considerarmos a faixa que vai dos 20 3os -40 ãnos.,
podemos dizer que, no Brasil, 50% das mulheres dessa faixa
recebem remuneração pelo trabalho.
Analisando~se toda a PEA (População Economicamente
Ativa) de 1980, começamos a ver o ·surgimento --dos guetos
profissionais femininos: de cada 100 mulheres, 20 eram domésticas, 12 secretárias, 12 trabalhavam n0 campo, 8 eram professoras e 6 vendedoras. A indústria fica com uma faixa mínima
de duas.
As mulheres ocupam os cargos menos bt?m rerilunerados,
estão restritas a limitados setores e continuam ganhando me~
nos que os homens, mesmo quando estão nas mesmas condições.
Há obstáculos para a ascensão profiSs!Oilã.l da mulher.
No entanto, cm períodos de crise, como nos anos de 1981
e 1982, quando o desemprego era proporcionalmente maior
do que o de hoje, lembremos que, na cidade de São Paulo,
havia um milhão de desempregados. Hoje, há um milhão
e meio, mas a popUlação total é maior. Foi o emprego femi~
nino, particularmente em ocupações da administração pública,
dos serviços, do comércio formal e informal, que garantiu
a sobrevivência df: grande parte das famílias.
Alega~se, para desqualificar o trabalho feminino, que as
mulheres não persistem no emprego. No entanto, obscrvou~se
que, mesmo permanecendo no emprego, elas continuam ga~
nh!).ndo menos que os homens.
Bruschini mostrou que, comparativamente, se tomarmos
homens e mulheres que têm até seis meses de emprego, elas
e eles ganham relativamente a mesma coisa (1.6 e 1.4 salário),
mas, após 5 anos em que ambos permanecem no trabalho,
os homens passam a gánhar 4.1 salários e as mulheres 2.9.
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A participação de mães no mercado de trabalho_ elevou-se
a partir da década de 70, sendo que as mais pobres sempre
tiveram elevada participação, tivessem ou não filhos.
Se considerarmos a Grande São Paulo, os índices do Sistema Estadual de Análise de Dados mostram que 50% das
mães trabalharam em 1988 e 1989, apesar das dificuldades
encontradas, como a falta de creches, auséncia de divisão
das tarefas domésticas com o companheiro e os curtos· períodos
escolares.
·
É preciso considerar o seguinte ponto: quando a sociedade economiza reCursos não investindo na melhoria das condições de vida, são as mulheres que passam a ter uma sobrecarga de serviços, o que lhes destrói a saúde e acaba refletindo
sobre as péssimas condições de vida dos seus filhos.
Se o problema do desgaste feminino não tem encontrado
uma resposta do ponto de vista ético ou político, ele deve
ser, ao menos, considerado dentro da lógica econômica.
A ausência de creches e escolas em tempo integral, precariedade de serviços coletivos -água, esgoto, telefone, habitação e segurança- são dificuldades que aumentam o trabalho
da mulher na casa e deterioram a sua saúde. Conseqüentemente, haverá perda de produtividade para a sociedade e
uma maior demanda de medicamentos e serviços de saúde,
que poderiam ser poupados.
Além disso, compn:>m-ete-se a geração seguinte- os fi~
lhos são pior preparados para enfrentar o mercado de trabalho, ingressam muito cedo e vêem reduzidas suas_possibilidades de ascensão social. As meninas ou substituem as mães
no trabalho doméstico, cuidando dos irmãos, ou também vão
muito cedo para o mercado de trabalho e, muitas vezes, para
a prostituição.
- Os desequilíbrios económicos regionais levam à migração
de homens, que deixam para trás comunidades inteiras com
mulheres, crianças e velhos. Resultam daí enormes problemas
sociais, como o aumento de crianças abandonadas, a prosti~
tuição, a mortalidade infantil e a própria mortalidade materna.
Assim, a proposta de uma transformação produtiva com
eqüidade regional e de gênero é aquela que permite repensar
o futuro imediato com melhor e mais inteligente soma de
nossos recursos humanos, sejam eles homens ou mulheres.
Quero agora falar sobre a questão dos direitos reprodutivos. Desde o começo dos anos 80, o movimento pela saúde
da mulher foi o que mais se organizou na sociedade civil
brasileira. Em conseqüência, foi criado no Ministério da Saúde, o Conselho Nacional dos Direitos Reprodutivos, que elaborou, com a participação de rriulheres de todo o País, além
de médicos, psicólogos e outros especialistas, o PAISM Plano de Apoio Integral à Saúde da Mulher. O Plano visava,
e visa, a considerar a mulher não apenas ná gravidez, partO"
e aleitamento, mas considerá-la como um todo, com os problemas específicos a cada etapa da vida, incluindo os aspectos
da sexualidade. O PAISM pro pós a divulgação de dados sobre
a reprodução. Lembro às Sr•s Senadoras e aos Srs. Senadores
que o termo planejamento familiar é um eufemismo usado
para satisfazer mentalidades que só admitem relações sexuais
após o casamento. Na verdade, como todos nós sabemos,
a sexualidade se manifesta em vários momentos de nossa vida,
sen-do que na adolescência, quando mal orientada, conduz
a precoces e indesejadas gravidezes.
Para evitar essas conseqüências, no ano de 1985 o PAISM
elaborou uma cartilha sobre a reprodução humana que, entretanto, foi considerada excessiva por setores religiosos e grupos
conservadores. A cartilha não foi distribuída e, aliás, desapa-
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receu. De modo que nossa juventude continuóu desinformada
num mundo onde a sexualidade é apresentada de forma aberta. Os resultados não se fi.zeram esperar: eleva=se, cada vez
mais, o ·núinero de adolescentes grávidas.
O destino do PAISM. para que se estenda_ pelo Brasil.
vai depender não apenas de recursos públicos, mas de um
amplo apoio de repercussão cultural atingindo toda a população e em especial certos segmentos como os ligados aos
serviços de saúde. É o que todos nós desejamo5, inclusive_
o Ministro da Saúde, o nobre Deputado Jamil Haddad.
Este é um tema crucial porque ttara de vidas humanas.
E a cada_ dia que passa mais mulheres vão morrendo por
razões perfeitamente evitáveiS.
A mortalidade materna, aquela que ocorre durante a
gestação, parto ou puerpéri-o, iSto é, 42 dias após o parto,
é absurdamente alta no País.
Segundo especialistas como o vice.:-Reitor da USP- U_11i:versidade de São Paulo- o eminente Profe~sqr Ruy,Laqrenti.
morrem cerca de. 150 mulheres para cada 100_ mil nascidos
vivos, quando nos países desenvolvidos morrem 5_ a 6 para
cada 100 mil nascidos vivos.

O Professor José_ Aristodemo Pinotti) para demonstrar
a aberrante taxa da_mortalidade materna compara-a à morta~
lidade infantil. Ele mostra que se a mortalidade infantil brasileira é de três a oito vezes maior dO que a mortalidade infantil
registrada no mundo desenvolvido) a _mortalidade materna
é de 20 a 30 y~_es maior do que a mortalidade materna nos
países desenvolvidos.
.
.
_
--'--. -~Ou seja, no quadro de extraordinários problemas de saúde do País, ·a mulher não é nem considerada. E o pior é
que essas mortes são perfeitamente evitáveis.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V. Ex\ nobre Senadora. um aparte?
A SRA- EVA BLAY - Pois não.
O Sr. Chagas Rodrigues - Nobre Sena<ioLa E.va B!ay,
o Senado ouve V. Ex~ hoje com urna atenção extraordinária
- é o que todos podemos registrar. Quero agradecer as
generosas palavras de V. Ex\ no início do se_u discurso, para
com este seu modesto colega. Nós todos recebemos a Senadora
Eva Blay com as .atenções e o respeito que ela sempre mereceu.
Antes de chegar ao Senado, V. Ex• já era conhecida e admirada no Brasil e no exterior, pela sua inteligência e cultura.
O discurso que profere hoje é da maior seriedade, um dis_curso
que revela a cultura e a erudição de V. Ex\ tratando de
temas que vêm merecendo a sua atenção. Pode ficar certa
de que todos nós _sab_emos que a sua presença engrandece,
enobrece e abrilhanta o Senado Federal. A luta de V. Ex~
em defesa das minorias, contra as di$crirriinações,-e especialmente em favor da mulher e de uma sociedade justa, tem
o nosso apoio·. Sempre que tratar d_es_se tema QJ,l apresentar
seus projetas, V. Ex~ terá a nossa _total solidariedade, Receba
as nossas congratulações._Estamos certos de que _ continuará
lutando por es_sas grandes causas em favor, em última análise,
da dignidade humana.
A SRA_ EVA BLA Y- Muito obrigada, meu nobre Líder,
Senador Chagas Rodrigues. As palavras que proferi ainda
foram modestas para signifiC:ar o trafarnento que tChho recebido de V. Ex• nesta Casa.
O Sr. Elcio Alvares -Permite-me V, Ex• um aparte?
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A ~RA. EVA BLAY- Com prazer, nobre Senador.
O Sr. Elcio Alvares - ConfeSSO que esperava o aparte
inaugural. E não poderia ter Sido outro colega, a não ser
o Senador Chagas Rodrigues, para dirigir a V. Ex\ ·nessa'
peça exordial magnífica sob. todos os aspectos, as palavras
de carinho e de admiração dos seus colegas. Neste instante.
V. Ex~ está vivendo urna emoç_ão__muito grande, a mesma
que eu vivi no primeiro dia que subi a esta tribuna também,
Senador ainda jejuno, para profei'ir. perante esta Casa, as
minhas primeirã.s palavras. V. Ex~ pôde sentir que os colegas
que aqui estão presentes _colocam na sua oração um halo
de respeito, não só pela profundidade das suas palavras, mas
por uma tradição de vida. E disse _ bem o Senador Chagas
Rodrigues: antes de chCgar ao SenadO o home de Eva Blay
já merecia o respeito de todos os companheiros que entendem
muito bem a sua luta dedicada em favor das minorias e em
favor da causa da mulher. Singularmente, não poderia ser
de outra forma, aqui pres_entes as duas mulheres que também
compõem este Senado da República, a Senadora Júnia Marise.
que é cfetivamente uma grande representante do povo do
Est~do de Minas Gerais, que _tem rei_téra_(;lo f!.OS setis pronunciamentos os mesmos propósitos de colocar a mulher cada
vez mais engrandecida neste sodalício~ e também a Senadora
Marluce Pinto, que com tanto destemOr, com tanta tenaci~
dade, com ardor inusitado, defende o seu Estado de Roraima.
A presença dessas duas mulheres, Senadora Eva Blay, repre~
senta a homenagem de todas as mulheres brasileiras no momento em que V: Ex• ocupa esta tribuna para a sua peça
inaugural. O tema do seu discurso é fascinante e muito.complexo. Eu não ousaria, neste momento, de colocar a minha opinião de Senador. Mas não posso me recusar, com as homenagens de admiração, a saudá~la com o- fiais vivo entusiasmo,
na certeza de que a cadeira de Fernando Henrique -Cardoso
estárá brilhantemente ocupada por V. Ex•, completando a
representação de São Paulo juntamente com os nossos dois
magníficos colega~, Sen~dores Máiio Covas e Eduardo Supli~
cy. Neste momento, a Bancada está inteiramente aureOlada·
pela presença de V. Ex~ Portanto, receba o meu abraço de
saudação, de admiração, na certeza de que sua participação
aqui no Senado Trá cada vez mais engrandecer a esteira dourada deixada pelos discursos e pela participação sempre exem--;;plar de Fernando Henrique Cardoso. Receba os meus cumprimentos. nobre Senadora Eva Blay.
A SRA. EVA BLAY - Nobre Senador Elcio Alvares,
muito obrigada. Mais uma vez V. -Ex• -dernostr3 o carinho
e-0 aPoio que sempre tem me disp-ensado desde que cheguei
---- ·---·
a esta Casa.
Estávamos à~aüS~ndo as" estatíSticas eÚtbóradas pelo Professor Ruy Laurenti a_respeito da mortalidade materna. Q1,1ero
acrescentar que em cada 100 mortes maternas, 11 são decorrentes de aborto. Outra importante causa de morte é a escolha
da laqueadura tubária corno método anticoncepcional definitivo que pode provocar efeitos colaterais coriio graves infecções, cesarianas desaconselháveis e outtas complicações fatais.
Esse problema tem solução, tem várias soluções. Nos
ntunicíp_ios onde existe o P AISM os resultados são anima~
dores. E urgente a implantação desse programa e das ações
relativas ao planejamento familiar, nas quais estão envolvidas
atividades de educação. informação, conhe~i!llento sobre a
sexualidade e aces.so a vários métodos conceptivas e ariticonceptivos.
-
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Desde que cheguei a esta Casa tenho procurado esclarecer
aos senhores a palavra aborto, de repente. chegou à imprensa
com grande impacto, como se fosse, Outra vez, uma palavra
proibida. E as pessoas me perguntam: Você é favorável? Não
é favorável?
Tenho sempre insistido que anteS~-d-e discutirmOs essa
questão devemos analisar uma outra maior, porque o País
deve oferecer informação·; educação e conhecimento, para
que não se chegue à necessidade de uma prátiCa que-neri.fiUina
mulher gosta. Não há mulher neste mundo que goste de fazer
um aborto.
Então, devemos prevenir, evitar, porque essa"S mulheres
chegam a essa sitUação por absoluto desconhecimento.
Esse conhecimento deve ser partilhado com seus compaR
nheiros, desde muito jovens.
Deixemos o abOrto para ser discutido como a Ultima das
últimas conseqüénciãs e-ãí, sim, serei favorável. Mas desde
que tenhamos uma politicá de saúde clara a respeitCf do planeR
jamento familiar ou dos direitos_ rep~odutivos, que seria a
- -denominação mais correta desta queStão.
Não adianta continuarmos com essa idéia de que só depois
do casamento, depois que se decidir-constituir família, é que
se deve aprender coisas. Não.
Devemos_ começar a ensinar isSo dentro de nqssa casa,
nós, que somos mães e pais, sabemos disso.
No entanto, não são todos os pais que têm essa competência, ou essa coragem, ou essa· ítiformação.
Assim, cabe a outros setores da sociedade oferecer essa
informação.
O Sr. Marco Maciel- PermiteRme um aparte, Senadora
Eva Blay?
A SRA. EVA BLAY -Pois não, Senador.
O Sr. Marco Maciel-Senadora, ao tempo em que cumprimento V. Ex~ pelo seu primeiro diScurso no Senado Federal
-empossada que foi com a convocaçãO" do Sen~dor Fernando
Henrique Cardoso para integrar o Ministério do Governo
Itamar Franco - gostaria de dizer que seu pronunciamc~nto
é denso e traz um tema que, por si só, merece u-ri1, aniplo
debate, não somente no Congresso N;;t;Cíónal, como também
em todo o País, e diz respeito à momentosa questão demográfica brasileira. V. Ex~, diante desse qt!-ad;ro, situa a questão,
não menos importante, da posição da mulher dentro desse
tema, sobretudo agora, quando aflora com maior intensidade,
como conseqüéncia_ do amplo exercício da cidadania em nosso
País. De fato, V. Ex~ aborda o assunto, não só com muita
seriedade e responsabilidade- o que, aliás, caracteriza sua
vida pública, não só como Professora, mas também como
política - situando-a, a meu ver, no terre~o adequado, ou
seja, que se faz necessário pensarmos numa política de planeR
jamento familiar para o Pafs, e que também é necessário
sejam discutidos esses problemas que V. Ex• está suscitando,
em relação à posição da mulher de modo particular. Quero
cumprimentar V. Ex~ por colocar, de forma !JlUÍto precisa,
diria, qUase que perfeita, a questão profundamente aguda
do aborto. V. Ex~ a situa, a meu. Ver, muitO bem. Temos
consciência que essa -devia se"r urDa questão que não deveria
ser colocada sequer na Ordem do Dia, desde _que tivéssemos,
s por V. Ex~ Diria, concordarido com_V. E~. que acredito
integralmente que a mulher não deseja abortar: Não sei se
essa minha afirmação decorre de motivo de convicção _religiosa. Não sei se seria conveniente ao País termos uma legislação
que permitisse o aborto, mas penso, concordando com V.
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Ex\ que essas questões devem ser discutidas e analisadas.
E, de modo especial, precisamos encontrar safdas e caminhos
para essa questão do planejamento familiar no País e, de
modo particular, com relação à posição da mulher dentro
dessa política de planejamento. Quero, ao final, cumprimentar mais uma vez v_ Exa pela sua estréia, se assim_ posso
dizer, nesta Casa e felicitá-la pelo discurso, pelo tema escolhido em seu primeiro pronunciamento nesta Casa.
A SRA. EVA BLÀ Y - Muito obrigada, Senador Marco
Maciel. Chegou o meu dia. Agradeço muito suas palavras,
a -atenção que dedica e a dúvida que V. Ex~ levanta a respeito
de certas proposiçõeS- ãqui contidas. Muito obrigada.
Outra alternativa para a solução poderia ser, por exemplo, ~m importante projeto que consiste na instalação de casas
de parto como as que estão sendo implantadas no Ceará.
Onde se resgata o trabalho das parteiras, após reciclagem.
Essa solução rompe com o domínio profissiOnal atribuído no
Brasil aos médicos, cuja reserva profissional mereCeria ser
disc1,1tida à luz do que se faz com sucesso em outras partes
do mundo.
Enfim, a auséncia de um programa de saúde integral
_ da !l:':ulher também permite um dos maiores absurdos da anticoricepção iw Brasil. As mulheres, decididamente, resolveram
não mais esperar por medidas governamentais para reduzir
o tamanho de suas famílias. Na ausência de outros, apelam
para méfodos anticoncepcionais radicãis. A esterilização é
o segundo método mais usado por mulheres no Brasil. O
primeiro, a píliJla é tomada sem as precauções mfnimas, apesar
de existirem várias contra-indicações.
Finalmente, o aborto continua sendo o eterno tabu do
País. Neste caso,_as mais sacrificadas são as mulheres pobres
pois não podem pagar por um aborto feito em boas condições
sanitárias e são atendidas em hospital apenas quando sofrem
as graves conseqüências do aborto mal feito. Para o serviço
público essas conseqüências são trágicas. Cerca de 60%_ dos
leitos hospitalares, obstétricos, são ocupados por esses casos.
O Sr. Almir Gabriel - Permite um aparte, Senadora
Eva Blay?
ASRA. EVA BLAY- Ouço o aparte de V. Ex•, nobre
Senador Almir Gabriel.
O Sr. Almir Gabriel - Nobre Senadora, em primeiro
lugar, quero juntar minhas palavras à de outros companheiros,
de louvor à presença de V. E~ na tribuna. Creio que V.
Ero até poderia ter começado seu discurso com uma afirmação
simples, de que o Parlamento brasileiro tem tão poucas mulheR
res na Câmara dos Deputados, nas assembléias, nas câmaras
de vereadores, neste Senado. Diria que as mulheres tardiamente acordaram para a política, e podemos, -certamente,
felicitar as Senadoras que aqui se encontram, e pelo que eu
saiba seria uma exceção, junto à Senadora Eunice Michiles,
que esteve há pouco tempo neste Senado. Então, queria juntar
às palavras dos outros Senadores essa observação, felicitanR
do-a. Em segundo lugar, quero dizer que concordo com todas
as afirmações de V. Ex\ mas penso que elas estão contidas
numa coisa maior. Lembro-me de ter participado do foro
de desenvolvimento econômicoque começava com uma frase:
Oitenta, a década perdida. RebeleiRtD.e. _Fui para falar sobre
determinada coisa e resolvi falar outra inteiramente diferente.
Acredito que 80 foí a década de maior vitólia que este País
já teve. É uma tolice os economistas acharem que a vida
política de um país está nos estreitos limites da economia.
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A economia é reflexo do restante. Ora, se o BraSil chegou
em que é ela que reconhece a febre na criança, é ela que
reconhece a alteração no comportamento da criança, é ela
ao momento constituinte, chegou pela desordem social, pela
que está alerta para atender à criança em qualquer situação
desordem política, pela desordem Cconómica, e uma pergunta
e com a maior boa vontade, ao contrário dos profissionaiSque fiz no foro era de que eles me indicassem qual o país
que Sé vestem de branco. Então, o papel da mulher dentro
no mundo que,_ em prospctíâade econômicá, rornpiã. sua consda sociedade é da maior relevância, sem dúvída nenhuma,
tituição anterior e fazia uma noVa. Ent-ão, acho que é colocar
e. por isso mesmo, deve se incorporar a um desenvolvimento
isso na- posição exata. OS fatOS tOâõS- que levaram o País
equilibrado e equitativo da nossa sociedade. No- que se refere
a desembocar na Constituinte tive-ram uma Parikipáção enor~
à questão da reprodução, confesso que me arrepia um pouco
me da condição económica; mas não foi a condição económica
falar da especial importânci~ do projeto de saúde __jntegral
a determinante do conjunto, em primeiro iuga·r; e, em segunda mulher. Este País, no que respeita à saúde, tem feito as
do, o fato de que, tiVesse sido uma década de não-crescimento
coisas mais alucinadas que se pode pensar. Seria, portanto,
do ponto de vista da economia, isto não signifícaria qt!_e, pa-ra
ingênuo esperar que daria uma atenção especial para a ritulher,
o País, a redemocratizaçáo, a Constituinte, o voto direto para
Presidente da República, a eleiçãO para todas as capitais não -assim como não dá para a criança, para os loucos, para os
hansenianos, para os tuberculosos, para ninguém. Este País
tivessem sido um ganho extraordinári_o para o -País. ESse pónto
gastava mais de 4% do seu Produto Interno Bruto com saúde;
parece-me fundamental para situarmos melhor a questão da
hoje gasta 2,1 %. Nenhum país do mundo gasta tão pouco,
década de 80. Há um segundo ponto que eu ·queriã- colocar,
Senadora. Insisto eIIi que conco-rdo com as posições de V.
a não ser aqueles que são miseráV~is, comO os da África.
Outros países gastam de 6% a 8%. Os Estados Unidos, por
Ex~; todavia, eu as incluo numa condição maior. Este assunto
exemplo, gastam cerca de 500_ bilhões de dólares por ano
tem sido fruto de muitas discussões de que tenho participado.
com- saúde, de um Produto Interno Bruto de 5,5 trilhões de
Uma delas coloca o seguinte: _vamos ver o que se- passa na
dólares, ou seja, o equivalente a 11% do seu PIB. Os países
sociedade brasileira, quando a dividimos nos diversos estasocialistas gastam em torno de 15%. Os países capitalistas
mentes, segundo a renda familiar. Vemos que, entre famílias
que encaram com seriedade esta questão _gastam .de 8% a
que ganham menos de um, menos de dois, menos de três,
10%, e·o limite é -6%. Quem gasta i% _São oS países da África;
de quatro ou cinco salários mínimos e daí por diante, os fenônem os pafses da América Latina gastam tão pouco. Essa
menos ligados à área biológica e outros são díspares, completaé a situaçãO clamorosa que está sindo vlVida pela área da
mente diferentes. Daí temos que as famílias com rendaJ~iliar
sai.ide deste País e que não encontra eco. Há poucos dias~
inferiOr a 100, 150, 200 dólares têm uma mortalidade infantil
estive re_fl~tindo: os_ ap()Sentados,_ na hora e~ que se teuniram,
extraordinariãrii.ente elevada: chega ao nível de 140 a 600
co.nseguirarit fazer pressão sobre o Congresso Nacional e obtipor 1.000 nascidos vivos. Dou o exemplo da cidade de Belém.
ve!am uma série de medidas e leis que garantem proteção
No centro da cidade, no bairro de Nazaré, onde o perfil d(!s
aos seus proventos. Infelizmente, eu diria~ somos urna sociefamílias é de 5, 8, 10 salários mínimos, a mortalidade infantil
dade que não tem sensibilidade, temos uma elite que não
é de 23 por 1.000 nascidos Vivos. Na Sacramenta, a mil e
tem sensibilidade social. Os loucos, os hanseníanos e os tuberpoucos metros de distância do centro, onde as famílias têm
culosos não podem fazer greve e, portanto, não podem fazer
uma renda muito menor, a mortalidade infantil é de 140 por
pressão no sentido de conseguir uma política de saúde adequa1.000 nascidos vivos. Esse mesmo quadro foi constatado, na
época do Dr. João Yuncs e do professor Lezer, quando Secreda. Este País está. encontrando "uma situação razoável, no
tário de Educação, na comparação entre a periferia de São
que se refere à sua população, por vias transversas, por vias
tOtalmente erradas. Festejo o discurso de V. Ex~, nobre SenaPaulo e o seu centro_._ A mesma situação vamos verificar quandora,
do tomamos a questão da mortalidade materna. Os grupos
de renda menor, que são, por coincidência, os que têrri. pior
, Durante o discurso da S~ Era Blay, o Sr. É/cio
qualidade de educação, de alimentação, de ambiente e de
Alvares, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
condições sanitárias~ esses também pagam com a sua vida
pelo Sr. Jonas Pinheiro.
o tremendo débito que o País tem com eles. Tenho afirmado
O
SRPRESIDENTE (Jonas Pinheiro)__:_ Nobre Senador
aqui esta lastimável constatação: a esperança de vida das pesAlmir Gabriel, nobre Senadora Eva Blay, a Presidência anunsoas, a partir dos 40 anos, tem relação direta com o número
cia, neste instante, a presença, em plenário, do ex-Presidente
de saláriOs mínimos que recebem. Isto_ é, as pessoas que gaMikhail Gorbachev e de sua mulher Raissa Gorbachev, acomnham 15 salários mínimos ou mais têm, aproximadamente,
panhados do Presidente Mauro Benevides; e suspende a sessão
15 anos a mais de expe_ctativa de vida do que aqueles que
por alguns minutos, para que o Senado receba os ilustres
têm, aos 40 anos, um ganho familiar equivalente a um salário
visitantes.
ileira. Isto, obviamente, inclui todos os conjuntos, inclusive
Está suspensa a- sessão.
as minorias sociais ou teais: negros, índios, mulheres e outras.
A questão central, portanto, é que este País não se convenceu
(Suspensa às /6 horas e 5 minutos, a sessão é reaainda de que é possíVel, sim, crescer economicamente, fazendo
berta às 16 horas e 8 minutos.) _
uma melhor divisão- âe renda. Concordo com V. E~: esse
O Sr. Jonas Pinheiro deixa a cadeira da presid2ncia,
crescimento econômico não deve ter apenas unia relação gene- ·
que
é
ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
rosa no que se refere às mulheres; deve ter, sim, a condição
ativa de pensar que a mulher é também um elemento integrante desse desenvolvimento e pode desempenhar: um papel
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevídes) -_Está reada maior importância nesse crescimento econ-ómiCO. Lemberta a sessão.
bro-me, quando estava Secretário de Saúde, que dizia o seA Presidência interrompe os trabalhos por alguns instanguinte: o primeiro e o melhor agente de saúde é a mãe. Não
tes, com a plena aquiscência da Senadora Eva Blay, que proé o médico, o enfermeiro ou o odontólogo: é a mãe, na medida
fere um brilhante· discurso na tarde de hoje, a fim de que
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o Senado Federal possa expressar a imensa lionra com que
recebe a visita de Mikhail Gorbachev. juntamente com a sua
esposa, Raissa Gorbachev, na visita que empreendem ao Bra~
sil.
Pediria, neste instante, ao nobre Senador IraPu~n Costa
Júnior, Presidente da Comissão de Relações Exteriores e De~
fesa Nacional, que ocupe por breves _momentos a tribuna,
para proferir uma saudação a Mikhail Gorbachev. Logo em
seguida, a palavra retornará à Senadora Eva Blay.
O SR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB-GQ. Pronuncia o seguinte discurso. Seni revisão do orador.)- Sr. Presi~
dente desta Casa; Sra. Raissa Gorbachev; Sr. Mikhail GOJ;bachev; nobres Senadores:
·
Em nome do Senado Federal, quero transmitir a V. Exa,
Sr. Mik.hail Gorbachev, as nossas mais profundas homenagens
pela grande contribuição que trouxe à Humanidade deste século, a V. Ex\ que é um legítimo representante da alma russa.
Alma russa, cuja contribuição para a civilização é conhecida de todos nós através das artes: da mú~ica, que noS deu
Tchaikovski e Rachmaninov; das letraS~ que nos deram Anton
Tchekhov, que analisou tão bem essa mesma alma russa; Aleksandr Pushkin, Kuprin e tantos outros 61Utores que o brasileiro
aprendeu a conhecer e a admirar.
Alma russa que dei.! Jª'mbém uma -contribuição_ extraot·
dináriã à féCnica, à engenharia estrutural de um Tiri16chenko,
à engenharia aeronáutica de um Yliushill, de um Iacovlev.
Alma russa que deu físicos como Tcherenkov e Lev Landau.
Alma russa que, contribuindo tal_lto para a aprimoramento da civilização, dá neste século também_ uma contribuição muito grande à engenharia política e à liberdade dos
povos na sua ação que caminhou pela perestroika e pela glasnost.
Esta Casa. onde se cultuarn a liberd3de e a democracia,
sente~se honrada em ter aqui, hoje, a presença da sua figura·
de estadista, çujo nome, digam o_ qu_e dis_s<;:rem, falem o que
falarem, pensem o que pensarem, é um nome inscrito definitivamente na história: da liberdade dos povos.
_ -~ .
_
Sr. Mikhail Gorbachev, Dona Raissa Gorbachev, é grande o nosso prazer em têwlos aquí hoje. A fraterna alma brasileira, que em tantos pontos se identifica com a alrria russa,
alegra-se em saudá-los n'esta tarde. Muito obrigado. (Muito
bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Com a sau·
dação do nobre Senador I rapuan Costa Júnior. o Senado Fedew
ral expressou o testemunho do seu reconhecimento ao ·grande
líder Mikhail Gorbachev, que, neste instante, visita o nos-SO
País.
Suspenderei a sessão p-or três minutos, a fim de que o
Srs. Senadores possam cumprimentar o Sr. Mikhail Gorbaw
chev. Logo em seguida, a Senadora Eva Blay prosseguirá,
da tribuna, o seu brilhante pronunciamento da tarde de hoje.
Está ·suspensa a sessão.
(Suspensa às 16 horas e 12 minutos, a sessão é reaw
be_rta às 16 horas e 14 minutos.)

O Sr. Mauro B~nevides, Presidente, deixa a cadeira da
presidincia, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Está reaberta
a sessão.
Concedo a palavra à nobre Senadora Eva Blay, a fim
de que prossiga em seu discurso.

II)
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A SRA. EVA BLAY -Muito obrigada. Quero agradecer
ao Senador Almir Gabriel pelas suas excelentes ponderações.
Penso que a nossa angústia para resolver esses problemas
é--~um, e agradeço mt.tito os exemplos aqui trazidos, que
estão de fato incorporados ãs sugestões que estou fazendo.
Não vou entrar, agora, em debate_ com V. Exa, o que
muito me gratificaria, Senador Almir Gabriel; mas, dentro
de uma visão otimista~ e dado que não é possível resolvermos
a curto prazo çsse grande desequilíbrio econômico do País,
contento-me com rápidas medidas a curto prazo, que conduzífão exatamente aos mesmos resultados que V. Ex• está prow
pondo.
A figura da mãe__ é extremamente importante, como V.
EX!' disse, mas essa_mãe também precisa ser orientada. Daí
as necessidades das políticas públicas. Esse conceito que trago
aqui, de um desenvolvimento com eqüídade, passando pelas
políticas públicas, é um meio-termo, reconheço, mas é o que
podemos fazer neste momentO. Se~ cbni: isso, aliviássemos
a mortalidade de crianças e de mães, eu ficaria mais do que
feliz.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

A SRA. EVA BLA Y - Pois náo, Senador.
__ O Sr. Eduardo Suplicjr - Gostaria também de saudar
a -presença de V. EX", como representante do Estado de São
Paulo, pela primeira vez proferindo pronunciamen~o desta
tribuna, trazendo um tema tão polêmico, mas tão importante
como o do planejamento familiar. V. Ex" enfrenta corajosa~
mente o ternado aborto, a questão irriportantíssim a do melhor
conhecimento sobre a sexualidade humana, a importância de
a população brasileira estar melhor informada sobre tudo ~qui~
lo que diz respeito ao comportamento sexual, aos procedimentos que ao mesmo tempo envolvam a forma mais saudável
de os seres humanos se_ relacionarem, com os cuidados necessários para a saúde, em especial da mulher. Cumprimento-a
pela sua coragem com que enfrenta o tema. Pelo fato de
ser uma Senadora mulher, há tanto tempo preocupada com
eSsa questão, Y. Ex~ enriquecerá o debate no Senado e no
Congresso Nacional sobre_ esses assuntos. Gostaria de salieritar
que o Deputado José GenOÍI)-O, do Partido dos Trabalhadores,
tem levado adiante também proposição sobre ã questão do
aborto. Da mesma forma, diversas prefeituras,dentre as quais
a de São Paulo, tendo à frente a Prefeita Luiza Erundina
de Souza, resolveram avançar nessa área no que diz respeito
a propiciar, nos hospitais e nas maternidades municipais, a
oportunidade de assistência total à mulher. de forma que,
havendo a necessidade, por exemplo, de se realizar um aborto,
pelas razões previstas em lei, ela possa fazê-lo de forma legal
e com toda a assistênciainédica, evitando-se,_assim, problemas
como o's que levam a altas taxas de mortalidade. Cumprimento, portanto, V. EX~ pelo seu pronunciamento.

A SRA. EVA BLA Y - Muito obrigada, nobre Senador
Eduardo Suplicy, pelo seu apoio e pelas informações trazidas,
que, aliás, já eram do meu inteiro conhecimento e aplauso.
O Sr. Mauro Benevides- V. EX' me permite um ap_!lrte?

A SRA. EVA BLAY- Ouço V. Ex' com muito prazer.
O Sr. Mauro Benevides- Nobre Senadora, deixei a cadeira presidencial, depois da recepção que prestamos ao líder
Mikhail Gorbachev, a fim de poder, neste plenário, saudar
a presença de V. E~ na tribuna do Senado Federal. no dia
em que traz a sua primeira e grande mensagem ao conheci-

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeçãoÜ)

menta do povo brasneiro. QUando da sua· chegada a esta

Casa, ao cumprirrientá-la após a prestação do compromisso
regulamentar, tive o prazer de prognosticar, com relação a
V. Ex~, uma atuação das mais fecundas e profícuas como
representante do Estado de_ São Paulo, ao lado dos nobres
Senadores Eduardo Suplicy e Mário Covas. Tenho absoluta
certeza de que V. Ex~ cumprirá esse mandato com a maior
dignidade, trazendo sempre a debate ne_sta_ tribuna aquelas.
questões que de perto interessam ao povo brasileiro. Portanto,
quero cumprimentá-la pela sua estréia na tribuna do Senado
e, naturalmente, fazer votos para que o s_eu trabalho nesta
Casa tenha sempre como objetivo maior a defesa dos interesses desta Nação.
A SRA. EVA BLA Y- Nobre Senador Mauro Benevides,
muito obrigada pelo apoio· que V. Ex• tem me dado sempre.
A Sra. Marluce Pinto- Permite-me- V. Ex~ um aparte,
nobre Senadora Eva Blay?
A SRA. EVA BLA Y - Com prazer, ouço V. Ex•, nobre
·Senadora Marluce Pinto.
A Sra. Marluce Pinto- Nobre Senadora Eva Blay, não
só como Senadora, mas t~mbém como mulher, tenho um
orgulho imenso em ver V:_ Ex> ~~~ta_tribl)t_:!~, trã~ã.ndo de
assunto tão üfiportailte cblfiiYé o da valorização da mulher.
Sabemos das dificuldades que têm as mulheres, principalmente as mais carentes, de reivindicar os -seus direitos. Na maioriã. -das vezes, elas até os desconhecem. Todos os Senadores, todos
os políticos têm uma responsabilidade enorme por tudo que
diga respeito à sociedade. Mas nós três, Senadoras mulheres,
temos uma responsabilidade especial para com as mulheres
dos estados que representamos. Corno tão bem falou o nosso
colega Almir Gabriel, ainda somos pouca~ no ~arlamento;
mas para aumentar a presença feminina no Congresso Nacional, será necessário o trabalho das 26 mulheres na Câmara
dos Deputados_ e das três do Senado FederaL É com muita
honra que me congratulo com V. Ex~ por esse brilhante discurso. DeiXO -aqui o te:::.temunho da minha vontade de empenhar-me, cada vez mais, no trabalho voltado para a mulher,
principalmente eu, que sou representante de um Estado do
Norte. V. Ex~ representa o· estado de maior população e de
maior renda per capita do País, enquânto eu represeiltú O
de menor população e de menor renda per capita. É, portanto,
uma responsabilidade muito grande, e gostaria de contar com
a cooperação de V. Ex~, como tenho contado com a de todos
os meus colegas no Senado Federal, nas rcivindicaçõ~s que
venho fazendo através de meus projetes não só em termos
nacionais, como também em relação ao meu estado. Parabéns
a V. Ex•.
A SRA. EVA BLA Y - Muito obrigada, Senadora Marluce Pinto, vamos continuar com o nosso trabalho em conjunto.
O Sr. Nelson Carneiro -PermiteM me V. Ex• um aparte,
nobre Senadora Eva Blay?
A SR• EVA BLAY- Pois não, nobre Senador.
O Sr. Nelson Carneiro - Nobre Senadora Eva Blay,
estou no Congresso Nacional desde o ano de 1947 e posso
depor sobre a pequena participação que a mulher tem tido_
nos debates travados no Congresso._ Tenho sempre proclamado a necessidade de se aumentar a presença feminina aqui,
a fim de que traga ao nosso conhecimento, como V. Ex~
está fazendo neste momento, não s_ó problemas que afligem
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a todos, mas especialmente problemas que afligem as mulhecomeço da minha vida pública, fui autor de um longo
relatório, que enviarei oportunamente a V. Ex', de uma comissão especial sobre a natalidade. Nesse ano de 1949 - veja
quantos anos se passaram! -procurei abordar alguns desses
aspectos que V. Exa analisa hoje com a maior autOridade
e lucidez. Mas é preciso - e V. Exa tem acentuado isto não fazer do aborto a solução; antes dele há muitas medidas
a serem encaminhadas: há o planejamento familiar, a preparação da mulher e da sociedade para o uso dos meios contraceptivos. Esse é o esforço comum que realizamos. V. Ex~
coloca a questão nos seus devidos termos. O_ aborto é um
atentado contra a vida da mulher. Nestes meus longos anos
- são 82 anos de vida - convenci-me de que o aborto é
sen1pre uma violência: ou se esteriliza a mulher, ou se traça
breve o seu destino no curso dos anos. Não devemos afastar
a possibilidade do aborto, mas não podemos fazer dele a
nossa campanha. A campanha deve ser no sentido da preparação da mulher, para evitar que ela conceba aquelas__ proles
que não pode ou não deve ter; mas sem expor o seu organismo
e a sua vida nessa multiplicação de atentados diários e_coletivos
contra a sua saúde. Quero felicitar V. Ex". admirador seU
que sou, desde o dia em que a conheci neste plenário. Estou
certo de que V. Ex"- vem, ainda, dizer mais alto que é' preciso
que os homens se convençam de que eles sabem muito, mas
só serão bons legisladores no dia em que ajudarem as mulheres
a virem partilhar com eles dos trabalhos no Parlamento. Hoje
já temos 26 Deputadas e tres Senadoras. Precisamos multi. plicar esses números. Os homens sabem muito, mas sabem
menos que as mulheres. E as mulheres sabem mais, porque
sofrem mais, porque têm a responsabilidade de preservar a
humanidade e criar dias melhores para os que nascem hoje.
Felicito V. Ex· e espero contribuir com a minha pequena
plaquete de 49. em que abordo alguns dos problemas que,
nesse__tempo, já eram ingentes, mas que_ hoje se tornaram
imperiosos. Muito obrigado a V. Ex"
A SRA. EVA BLAY --Sou eu que devo agradecer, Senador Nelson Carneiro. V. Ex• é para mim um exemplO, um
modelo, pela persistência com que tem lutado em toda a sua
vida política pelos ideais democráticos. Digo isto com muita
-sinceridade: para mim também foi um enorme prazer poder
estar até na mesma sala de V. Ex~.
Gostaria de continuar a ler o texto que tinha preparado,
e que agora me parece até pequeno em face dos comentários
e apartes que me foram oferecidos.
O Sr._Humberto Lucena- Não apoiada.
A SRA. EVA BLAY - Eu dizia que vidas de mulheres
são ceifadas, porque lhes é negado o saber a respeito dos
direitos reprodUtivos e pelo enorme --pi-ecoriceito âe grupos
que ainda não aprenderam a viver na democracia.
Nosso papel, nesta questão, te·m sido o de apoiar e acompanhar as mulheres para diagnosticar e apresentar soluções.
Espero que possamos concretizá-las com o apoio das Sr+' e
Srs. Senadores.
O Estado de São Paulo- que aqui é sempre "apresentado
como o estado mais rico e mais_ populoso, mas que, por esta
razão, é o que talvez_tenha proporcionalmente maiores problemas ..,.- poderia estar muito mais avançado nesta questão,se simplesmente completasse o Hospital da Mulher: 21 andares
já prontos junto ã.o Hospital das Clínicas. O Hospital da Mulher permitiria estender para a Grande São Paulo o mesmo
tipo de ação preventiva realizado pelo Centro de Atenção
res~ No
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No seu pronunciamento, V. Ex~ revela justamente as preocunas, que controla 80% do câncer do colo uterino de populações pações de quem porfia-nã linha da social-democracia, dando
expostas a risco, em idade fértil, na Cidade de Campinas;
especial relevo justamente aos temas de natureza social, emboe de mais 120 cidades de toda a Região, além do sul de Minas ra abordando previamente a crise. económica que tanto nos
atormenta e da qual ainda não saímos, justamente por falta
Gerais.
V. Ex~ devem ter percebido que, junto com os problemas, de um Plano Económico adequado que procure realmente
estou também trazendo algumas possibilidades de solução.
combater a inflação sem prejuízo da reativação da economia,
o que implic3.-dizer sem prejuízo da elevação do nível de
O Hospital da Mulher, depois de pronto, atenderia a
25%- das demandas terciárias da região metropolitana de São
emprego e da restauração do valor real dos salários. O pronunciamento de V. Ex• está cheio de indicadores sociais os mais
Paulo, isto é, casos em que os prOblemas eXorbitam a capacidade de um centro de saúde ou de UII_l hospital comum. O
chocantes, porque revelam- o que para nós evidentemente
não é IJ.enhuma surpresa- a difídl situação em que se ~o conhospital seria uma referência para a clientela enviada atrav-és
da rede básica de saúde. Nesse hospital, devem ser realizados,
tra o País, sobretudo no terreno sociaL V. Ex• enfoca, por
principalmente, estudos e pesquisas voltados para a qualifi- ·exemplo, os estudos da CEPAL que inspiraram, na década
de 1960, o Plano de Metas de Juscelino Kubitschek de Oliveicação da rede pública, atualização de normas técnic-as, treinara, sob a supervisão de Raul Prebish, acolitada aqui no Brasil
mento e reciclagem dos profissionais de saúdo::. Deve, portanpor Celso Furtado, o qual redundou, evidentemente, num
to, constituir-se em referência, cqmo um centro de maior
grande crescimento da economia, sem, entretanto, trazer aquiassistência especializada para a rede de serviços. Nesse caso,
atenderia a formação de especialistas, não apenas para o estalo que seria natural: uma distribuição mais justa da renda.
do, mas para o País.
Nesse ponto, aliás, está a nossa grande distância dos neolibePor que não se termina o hospitál, Üma demanda das
rais. Na Venezuela. por exemplo. o Presidente Carlos Andréz
mulheres desde 1986, que era e continua sendo reivindicação
Pérez conseguiu. ao voltar à Presidêp.ci<t da República depois
suprapartidária? Por que não podemos fazer como Cuba, país
de uma grande vitória, fa:i~r com que, no ano próximo passadO, o ProdUto Interno Bruto subisse 8% e a inflação descesse
muito mais pobre do que o Brasil e que, por ter investido
em saúde, reduziu sua taxa de mortalidade materna a um
mensalmente para 1,5%, se não me engano; mas,__ com<? a
nfvel semelhante ao dos países desenvolvidos?
distribuição de renda continuou injusta e perversa, a convulsão
Finalmente, quero falar sobre democracia de gênero.
social está nas ruas de Caracas e nas principais cidades desse
Não faz sentido que nosso País pense em solucionar seus
país, levando as m.':l~~idõ~s a e'Çjgirem a _sua r:e_púncia. Isso
problemas econôrnicos descolando-os dos problemas sociais
significa que não adiantam esses. planos de caráter elitista
e de gênero. O planejamento, a curto e médio prazOs, deve
que os neoliberais costumam apregoar e defender._ Por isso,
propor medidas que· incluam todas as chamadas minorias.
quero felicitar V. Ex• pela linha do seu discurso, abrilhantado
ainda mais por vários apartes, com destaque especial para
que, na verdade, são os grupos sociais subOi"dinados e excluío aparte do Senador Almir Gabriel, que, com _a sua compedos dos avanços sociais. Essa exclusão, repito, torna-se one·rotência sobre seguridade social e saúde pública, acrescentou
sa pela perda de talentos que a sociedade brasileira possui
dados importantíssimos para que pudéssemos refletir melhor
e pelo custo que acaba sendo gerado com o desperdício de
sobre a situação que V. Ex• nos coloca neste instante. Meus
valores humanos. Isso para não falar de um valor muito maior.
parabéns. portanto, em meu nome pessoal e em nome de
que é o respeito aOs direitos de todos os cidadãos.
toda,_a Bancada do PMDB pelo seu brilhante pronunciamento._
Com a aprovação da Constituição de 1988, o quadro legislativo sofreu mudanças que devem ser implementadas. A resisA SRA. EVA BLAY -_Muito obrigada, Senador Humtência a essas mudanças ergueu alguns falsos problemas, como
berto Lucena, pelo aparte. E muito bom dispormos de uma
o suposto choque entre o Código Civil e a Constituição de
Trib~n_a; além da Universidade, para divulgar esses dados
1988, justamente no capítulo da igualdade social, .
que aqui, tenho certeza, terão a devida repercussão.
É necessário ter-se em mente- que a igualdade perarite
a lei, conforme ensina a ex-Procuradora-Geral do Estado de
O Sr. Mário Covas- Permite-me V. ~ um aparte?
São Paulo, Dra. Norma Kyriakos, deve ser conquistada a
A
SRA. EVA BLAY- Pois não, Senador Mário Covas.
partir de um patamar onde vigora a desigualdade, Para que
alcancemos a igualdade, não basta que a lei trate igualitariaO Sr._ Mário Covas.- Senadora, é proclamado que quando se desbrava o desconhecido, quando se tem corno incummente aqueles qUe estão em posiÇões desiguais-.bência ir à procura de um terreno que ainda inexplorado,
0 Sr. Humberto Lucena- V. Exkme permite um aparte,
quando se teme que os desafios, sobretudo os de natureza
Senadora Eva Blay?
topográfica, possam implicar certos prejuíZOS, é comum estaA SRA. EVA BLAY- Ouço V. EX" com prazer, nobre
belecer o que se chama o pelotão de sapa, ou seja,- o grupoSenador Humberto Lucena.
que vai primeiro. O seu mérito principal reside no fato de
terem competência para esse tipo de ação, isto é, para enconO Sr. Humberto Lucena- Sei que V. Ex• está a concluir,
trar o perigo, desbravar os lugares mais inóspitos; enfim. tentar
mas não desejaria que deixasse a tribuna sem ouvir a minha
conhecer o terreno. Mas a tropa de elite, os oficiais generais,
intervenção, que não é só pessoal, mas da Bancada do PMDB.
aqueles que comandam, vêm depois, para- trazer as definições,
Desejo cumprimentá-la pelo seu pronunciamento, muito releconsagrar o terreno e, afinal, definir a conquista. Em São
vante pelos temas que aborda. V. Ex~ pertence a um partido
Paulo, isso ocorreu nesta L~slatura. Aqui viemos por antecida linha social-democrata, que também é a inspiração do meu
pação - o Senador Fernando Henrique Cardoso, e.u próprio
Partido- e espero e confio que, um dia, todos nós, social~de
e, mais recentemente, o Senador Eduardo Suplicy -, nesse
mocratas~ nos unamos sob uma só legenda, porque outro não
grupo de sapa, desbravar o terreno. Chega agora a força,
há de ser o destino do quadro partidário brasileiro senão
? vigor, o conhecimento, a competência, a seriedade e a simpa~
o de que nos silllémós -de um lado e os neoliberais de outro.
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tia dos oficiais generais. Às vezes, perguntoRme se o acaso
é-sempre responsável e fico tentado a admitir que certas coisas
que ocorrem e são debitadas ao acaso, no fundo, têm razão
de ser. V. Ex• faz hoje o seu debut na tribuna, ·acaii.nhãndo-nos
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como a de V. Ex~ Tenho certeza, pelo que hoje pude assistir
e testemunhar aqui, não apenas pelas suas palavras em si,
mas pelo enorme interesse que elas suscitaram em todos os
Senadores desta Casa, que nós todos ainda teremos oportunidade de conviver e de aprender com os seus conhecimentos
e, particularmente, com a dimensão oferecida por V. E~ à
solução dos problemas. Portanto, não se trata mais de recebê-la com boas-vindas, trata-se apenas de solidarizar-se com
o discurso lúcido, claro, transparente, cristalino e dominado
por conceitos do mais absoluto rigor técnicO e democráticO
de que ele veio Possuído. Aceite V. Ex~ os parabéns e a
simpatia do seu companheiro de bancada, do seu companheirode partido, do seu companheiro de ~ão Paulo.

a todos com suas palavras, com seus conceitos, com seu
conhecimento, com aquela vontade de dizer tudo, abordando
vários- temas concomitahteinente . Ma,s há alguma coisa que
V. Ex• já pode escrever, no primeiro instailte em quê asSoma
à tribuna, na sua biografia Parlamentar: tenho visto poucos
discursos com esta participação coletiv3.; ce-mmen.te, ainda
não vi nenhum discurso que tenha tido a coincidência de ser
paralisado pela presença de um ex-chefe de estado estrangeiro
da dimensão de Mikhail Gorbatchev; poucas vezes, vi um
discurso atravessado por uma oração feita por uin presidente
A SR• EVA BLAY -Muito obrigada pelo aparte, Senada Comissão de Relações Exteri6tes~ ·e, sem dúvida alguma,
dor Mário Covas. A generosidade de V. EX~ ·eu a senti desde
não pa-ssou desapercebido a V. E){~ que o Presidente desta
o primeiro momento em que pisei nesta Casa e só posso lhe
Casa fez questão de descer·à planície, para trazer a sua solidadizer: multo obrigada!
riedade, o seu estún:ulo e ainda para anunciar a sua admiração
O Sr. Carlos Patrocínio- Nobre Senadora, permite-me
pelas suas palavras. V._ Ex• aborda _três temas fundamentais,
V. Ex~ um aparte?
todos eles referentes à presença da mulher dentro da sociedade: a mulher e q ti"abalho; a mulher e o direito à reprodução,
_ A SR' EVA_B_LÃY- Ouço_com_prazer ~nobre Senaciõi--à perpetuação da espécie e, finalmente, aquilo que chamou
Carlos Patrocínio.
----- - de igualdade no gênero. V. Ex• coloca, com muita clareza.
O
Sr.
Carlos
PatrocínioEminente
Senadora
Eva
Blay,
esta distinção que me parece fundamental: a djfer~nça básica
V. Ex• estréia, hoje, de maneira maravilhosa, na tribuna
entre o controle ela natalidade _e o planejamento familiar.
deste Parla_men_to e_ posso afirmar, com toda segurança, que
O planejamento familiar rião dispõe de nenhum tipo de coerchega num momento muito oportuno. Ainda ontem, tivemos
ção, pelo contrário, é uma Coisa que atende_ a um direit9
da cidadania. Isso nos l~ya_ a um segundo aspecto: segura- oportunidade de discutir o problema do planejamento familiar
em nosso país. Não ouvi na íntegra o discurso de V. Ex~,
mente, na raiz de _todos o_s problemas, os da ffiulher, os da
mesmo porque ele ainda não termiijou, ma~, pelos apartes
sociedade como um todo, o_s de qualquer grupo minoritário,
aqui apresentados,_tenho a _certeza dç que V. Ex~ apresenta
está hoje o maior desafi() que a sociedade democrática enfr:en~
a realidade brasileira. V. Ex•, que sempre se postou em defesa
ta - como oferecer a cada cidadão o direito à informação.
O direito à ipfQrmação é um direito preliminar a qUalquer · das causas sociais, principalmente, no que diz respeito aos
direitos da mulher. Por isso, considero muito importante a
outro. Se a informação não é oferecida, não há coino g!'lrantir
sua presença na tribuna desta Casa, no momento em ·que
o gozo de qualquer outro direito. Não _adiªn_ta se .d,izer __e
a Constituição proclamar que todos têm direito ao ensinÇ>. con_cluímº_s__uma CPI que estuda a esterilização em massa
em nosso País . .AnalisamoS as denúncias, procuramos Ouvii
público gratuito de primeiro grau se, a rigor, a cidadania
todas as autoridades interessada$ e envolvidas nesse Caso.
não toma conhecimento de que dispõe desse_dire.ito. É di(ícil
Estamos
apreSentando um projeto de lei arrojado, audaCiOs_o,estabelecer liberdade, até mesmo na procfiação, se à família
provavelmente polêmico. Por isso, a presença de V. Ex~_ nesta
não for dado conheçimento de que ela_ pode definir, segundo
Casa é muito importante; V. Ex~ haverá de ser uma das vancritérios seus, sem nenhuma ingerência, mas sem ·também
guardeiras
na defesa intransigente da implantação definitiVa
ser surpreendida por certos ac.ontecimentOS, o tamanho da
de uma política de p]anejamento familiar para todas as mulhesua prole e como quer viver. _No fundo, V. Ex~ salienta dois
princípios. ambos extremamente pertinentes a uma. sociedaQe res brasileiras inseridas num contexto de apoio integral à saúde
que queira se di2:~I democrática: o primeiro, o clireito à infor- da mulher, em nosso País. Portanto-, quero cumprimentar
V. Ex~ e dizer que estaremos juntos nessa luta de implemenmação e, o segundo, à igualdade. Estabelece_ dentro de ~spé~
tação de uma verdadeira política de planejamerito fainiliar
cies que correspÕndem a um único gênero _e que só __situa!U
em nosso País, inserida num contexto de apoio efetivo à assisem uma dualidade, mas isso é valiQo para toda a sociedade.
tência integrar à saúde da mulher. Cumprimento V. Ex~, que
Os princípios gerais que V. Exa traduz como expectativas da
enriquece com o seu conhecim~nto. com o seu trabalho e_
mulher na busça da sua igualdade, da sua afirmação como
dimensão h_um_ana são, na realidade, aqúeles n;ieswo_s que, com o seu passado de luta, esta Casa mais alta do Parlamento"
Nacional.
em princípio, qualquer grupo da sociedãde, Ou_~_soç!edade
AS~ Júnia Marise- V. Ex~ me permite um aparte'?
como um todo, tem de perseguir para atingir seus- objetiVos.
Quero declinar a v_. Ex~ que me sinto profundainerite honrado
A
SRA. EVA BLA Y- Ouço o aparte da nobre Senadora
em poder dizer que disponho, na -Bancada de São Paul~,
J únia Marise.
de uma companheira, de uma Senadora da dimensão e do
AS~ Júnja Marise- Quero saudá-Ia com muito entusiasprestíg:iõ de" V. EX\ alguém que, historicamente, esteve ligada
m-o, nobre S_enadora _Eva Blay. E q nosso enn.lSülsmo tem
a lutas de natureza social, as qUais aPiendi a admirar·ao longo
da minha vida pública, bem mais antiga do que a sUa. --particu- muitas razões. V. Ex• ,_assim como eu,- em. Minas Gerais.
larmente pela diferença de idade. Quero ressaltar, principal- assumiu um grande desafio. a partir de 1983, na tentativa
de colocar em prática uma das reivindicações mais unânimes
mente, o tremendo apreço, a enorme satisfação que tenho
de_todos os movimentos expressivos de mulheres trabalha~
de poder desfrutar, a nível partidário e a nível da representação
de São Paulo, de uma companhia tão lúcida,___tão gratificante , doras e de mulheres representativas 9e todos os segrp.entos
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políticos da sociedade brasileira. Em São Paulo, V. Ex~ implantou e presidiu o Conselho Estadual da Mulher, sendo
sua primeira Presidenta. Em Minas Gerais tã.mbém o implantamos, do qual fui a primeira Presidenta. Através do trabalho
de V. Ex• à frente do Conselho Estadual da Mulher, com
a participação de todas as conselheiras, foi também possível
a implantação da primeira Delegacia de Mulhere;s_no.Estado
de São Paulo. Em Minas Gerais também tivemos a oportunidade de celebrar o atendimento dessa reivindicação, propiciando a instalação da primeira Delegacia de Mulheres naquele Estado. Na construção do discurso de V. Ex• há, exalamente, o sentimento de toda a sociedade brasileira e, principalmente, das mulherês trabalhadoras deste País. V. Ex• passa
a limpo toda a_ história daquilo que é essencialmente o grande
gritO -âa mulher brasileira em defesa das suas reivin-dicaç6es
e dos seus objetivos. Muitas vezes, quando as mulheres trabalhadoras ou entidades representativas ·apresentav-am algUmas
propo~tas visando o atendimento dessas reivindicações, era
comum encontrar do outro lado da mesa aqueles que não
tinham a menor sensibilidade a respeito da questão da mulher.
Nos últimos vinte anoS, principalmente durante a ditadura
militar, eram muito apOntados alguns segmentos, principalmente da classe política do País, em que apenas os homens
com posições "ideológicas progressistas tinham sensibilidade
na discussão das questões que envolviam a mulher brasileira.
O Brasil avançou muito-:rieSsa-área.-Hoje, já existe um segmento expressivo da sociedade que parou para entender exatamente o que quer a mulher brasileira; o que quer a mulher
trabalhadora, principalmente quando foi reprimida pela violência que- -cerceou a sua liberdade de ação, até mesmo de
acesso aos mecanismoS de trabalho produtivo neste País. Por
essa razão, Seriadora Eva Blay, a minha saudação, quando
V. EX'! assume esta tribuna, exatamente em razão da presença
de V. Ex~ naqueles anos autor~tár~os e~.-que não tínhamos
sequer o espaço p:ira nos àirigirmos àS autoridades deste País.
Em 1983, todos os movimentos de mulheres do Brasil vieram
a Brasma; ao COngreSSO N3donai, de panelas vazias, dizendo,
que queriam trabalho, saúde e edu~_çª~· ___Mas os militares
ficaram receosos; -quem sabe, imagiii.ando que as mulheres
queriam tomar o Poder neste País_. Por isso, entendo da importância de V. Ex~ nesta Casa do Senado da República, por
não ser apenas mais Uma voz--da mulher brasileira qu·e se
faz neste plenário, mas, sobretudo, uma voz de quem tem
não apenas a responsabilidade de ter tido um~_ atua~o no
passado que a credencia para o presente, mas também a sensibilidade e a experiênci_'ª-_da causa que envolve, hoje, a mulher
brasileira. O Senador Almir Gabriel, ao remeter a condições
de recursos públicos e; pot isso mesmo, de dificUldades na
implementação de grandes programas para o ãtendimento da
saúde da mulher, disse uma verdade: temos de reconhecer
que recursos houve neste País, principalmente_ quando, através
das entidades internacionais e de programas com reCúrsos
oriundos do exterior, o Governo Militar implantou o grande
projeto de esterilização das mulheres brasileiras. Todos sabemos - homens e mulheres deste País - que no bojo desse
projeto não estava a preocupação de dar o atendimento â
saúde pública, à mulher brasileira, mas sim aquilo que os
Militares desejavam: conter a explosão demográfica, impedir
a convulsão social e o crescimento populacional do nosso País.
E eles conseguiram esSe resultado. As estatísticas que temos
hoje mostram que houve redução populacional no Nordeste
brasileiro. Isso ocorreu porque ali se centralizou o grande
programa de esterilização de mulheres, que se estendeu a
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todas as mulheres de baixa renda. Portanto, o.s recursos foram,
naquele momento, aplicados. E a indagação que fazemose que V. Ex~ faz, com muita propriedade, dessa tribuna, é:
onde estão os recursos para um programa educativo de apoio
à saúde da mulher? Onde estão os recursos para conter a
mortalidade infantil em nosso_ País? Onde estão os recursos
para a edificação de hospitais voltados para a saúde da mulher?
Onde estão os recursos para atender as crianças brasileiras?
assa convicção de que V. Ex•, neste momento, no Senado
da República, faz não apenas uma profissão de fé, mas, sobre~
tudo, nos dá a certeza de que é preciso que sucessivas vozes
~levantem para levar às autoridades e ao debate da sociedade
brasileira questões que são hoje fundamentais e que envolvem
exatamente a mulher e a criança. Cumprimento V. Er pelo
seu pronunciamento, sobretudo porque V. EX" traz a debate,
neste _IIlomento, um dos problemas vitais do nosso Brasil,
que possui aspectos que, certamente, ao longo dos anos, talvez
não tenham sido atacados de frente e .com tanta propriedade
como V. Ex~ faz na tribuna do Senado da República. Muito
obrigada pela concessão do aparte e os meus cumprimentos
renovados a V. E r
A SRA. EVA BLAY- Muito obrigada pelo seu aparte,
Senadora Júnia Marise, companheira de longa data!
Concluindo, a lei deve disciplinar os meiOS para se chegar
à igualdade. Se a mulher está numa posição ínferior ao homem, na sociedade brasileira, é preciso encontrar os caminhos
para alçá~la à mesma condição do homem. Esses caminhos,
por vezes, são medidas provisórias· de proteçáo, as chamadas
discriminações positivas, que ã ONU (Organização das Nações
Unídas) recomenda devam ser adotadas por um tempo limitado, até que se alcance uma base igualitária, quando a proteção
é extinta.
É desnecessário lembrar aqui, entre Senadoras e Senadores que, como nós, lutaram pela redemocratização do País,
que esta foi também a luta da mulher de todas as classes
sociais: brancas, negras, judias, católicas, de todas as religiões
ou sem religião, que foram -fomos - às ruas para lutar
pelo mesmo ideal: a democratização.
Estamos vivendo um novo momento na Chefia do Governo. Encontramos respostas às nossas reivindicações no Execu~
tivo. Renasce nossa esperança!
O caminho da democracia é complexo e o -autorifã:rismo
é tortuoso. Nós, mulheres, temos vivido-o problema das minorias. Não somos minoria do ponto de vista n~mérico, mas
que importa isto se somos minoria em nossos direítos e em
nossa qualidade de vida? Alcançar a eqüidade, para nós, implica que ela seja estendida a todos, que não haja mais subordinação e discriminação ~entra a mulher, os negros, os nordestiiioS;Os judeus e outros grupos. Que não haja grupos sociais
privados da plena cidadania. Para isto temos lutado. Para
istO estamos juntos nas ruas e no Senado. Para isto, Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, espero contar com o apoio de
todos. Muito obrigada.
Era ó que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas)
Durante o discurso da Sr'! Eva Braly, o Sr. Magno
Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Affonso- Camargo - Alufzio Bezerra - Amir Lando
- Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Gerson Camata -.
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Juvêncio Dias ---:-_Marco Maciel -- Marluce Pinto -:- Me ira

Filho- Moisés Abrão-:- N~lson Wectekin ....:.._ Ney Maranhão
- Odacir Soares- Onofre Quinan·:.. . . .:.:Rairiiundo Lira.
OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevid!'s) -Sobre a me·
sa, requerimento que será lido pelo Sr. ls> Secretário:·
É lido e aprovado o seguinte
__ _
REQUERIMENTO N• 888, DE 1992
Nos termos do art. 281 do Regiinento Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distfibUíÇão de -avulsos ·para
a Mensagem n" 368, de 1992, através da qual o Presidente
da Repóblica submete à deliberação do Senado o no~_e do
Senhor José Anselmo de Figueíred_o __Santiago, Juiz do Tribunal RegiOital Federal da 19 Região, para eXercer o ·cargo de
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga reservada
a juízes dos Tribunais Regionais Federais, decorrente do falew
cimento do MiniStro Geraldo Barreto_ Sobral, a fim de que
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, em 9 de dezembro de 1992. -Senador
Divaldo Suruagy.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado
o requerimento, a matéria a que se refere figUi"al'ã na-Ordem
do Dia da próxima sessão.
· · ·· ·
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1
Secretário. _
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 889, DE 1992
Senhor Presidente,
Requeiro a V. Ex\ nos termos do art. 67 do 1.3--~-~e_nto
Interno, autorização para representar o Sen~do da Republica,
nas homenagens-que serão prestadas ao escntor Jorge Amad~
pelo Ce_ntro _Cultural George Pompidou, em Paris, França,
no dia 16 de dezembro corrente, devendo, para tanto, ausentar-me do País no período de 13 a 20 dedezemóro~âe 1992.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1992. -Senador
Darcy Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A presente
proposição está devidamente instruída co_m a respectiv~ proposta da Presidência.
Em votação o requerimento.
~
Os Sf's;-senadores que õ aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a autorização solicitada.
A Mesa determinará que sejam tomadas as providências
necessárias.
. __ _
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência recebeu do Governo do Estado de São Paulo o Ofício
n" 139, de 1992, referente à opefação de .crédito prétendid:i
por aquele Estado.
O expediente será despachado à Comissão de Assuntos
Económicos, para ser anexado ao processado do Ofício n 9
S/64, de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência recebeu do Presidente do Banco Central dO- Brasíl
os Ofícios n~ 2A71, 2.474 e 2.47~. de W9'2, referentes às
operações de crédito pretendidas pelos GovernOs dos Estados
de São Paulo e Paraná.
Os expedientes serão despachados à ComiSsão de Assuntos Econômi_cos, para serem anexados aos processados dos
Offcios n• S/63, S/16 e S/53, de 1992, respectivamente.
<:>
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene'!idcs) - A_ Presidência, tendo em ·yista a proxínlidade do término da Sessão
LegiSlativa, informa aos Srs. Senadores que, nos termos do
disposto no caput do art. 168 do Regimento Interno, serão
incluídas matérias em Ordem do Dia nas sessões de segundas
e sextas-feiras para discussão e votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a me·
sa--;-Tequerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO·N• 890, DE 1992
Sr. Presidente,
· Requeremos, nos termoS do ãrt. 218 do R~gimento Inter~
no e de acordo com as tradições da Casa, a seguinte homenagem pelo falecimento da Senhora ITÁLIA CAUTIERO
FRANCO:
~ ~·
. ·~
.
~
a) apresentação de coiidolências à família, especialmente
ao seu filho, Vice-Presidente Itamar Franco e ao MunicíPio
de Juiz de Fora·- Minas Gerais.
·
Sala das sessões, 9 de dezembro de 1992.- Ruy Barcelar
- Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Mario Covas
- Jonas Pinheiro - Iram Saraiva Nelson Carneiro Marco Maciel --Junia Marise- Valmir Campelo- Mauro
Benevides - Mareio Lacerda - Humberto Lucena - Almir
Gabriel - Antonio Mariz - Chagas Rodrigues - Jntaby
Magalhães - Josaphat Marinho - Cesar Dias - Divaldo
Suruagy- Eduardo Suplicy - Beni Veras.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa fará
a comunicação _à família e, especialmente, ao V ice-Presidente .
em exercício, o Dr. Itamar Franco.
O SR. NELSON CARNEIRO - Sr. Presidente, peço a
P":l~vr~_para uma co~~nicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Exa
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.) -~sr. Presidente, depois de amanhã, em São Paulo, será inaugurado o edifíciowsede
do Parlamento J_.atino~Americano, obra realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, iniciada por Orestes Quércia
e concluída por Fleury Filho.
Ali, reunir--se-ão Parlamentares de toda a América Latina
e uma grande delegação cte representantes do ·Parlamento
Europeu.
Sou, por desgraça, por desventura, já que perdemos a
companhia de Ulysses Guimarães,__o último fundador que
exerce mandato Parlamentar de 1954 e, também, o único
_ex~presiden~e d~quela organízação dentre os brasileiros. De
modo que queria sUgerir a V~ Ex~ que designasse alguém
para representar o Senado Federal nessas homenagens que
vão se desenrolar em São Paulo e que traduzem a nossa solidariedade ao P3:rlarnento Latino-Americano numa hora excepcional da sua vida, iniciada em 1954.
Era o apelo qUe eu qúeria endereçar a V. Ex~
~O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Se !ia·
dor Nelson Carneiro, a Mesa, realmente, fará representar-se.
Além de V. Ex•, que teria direito a essa representação por
tradição, membro que é do grupo brasileiro do Parlamento
Latino-AmeriCãho e um dos grandes estimuladores dessa integração dos parlamentos, do chamado Parlatino, ao final da
sessão de hoje designarei formalmente uma comiss~o, da qual
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V. Ex", por razões Óbvias, participará, para levar, com o brilho

de sua presença', maior realce à solenidade programada para:
sexta-feira, às lOh da manhã, em São Paulo.
E se os nossos·comprOiiiiSsos, no exercício da Presidência,
nos permitirem, é prOvável, senão quase c~rto,_quc estaremos
também compondo com V. Ex~ essa comissão representativa
do Senado Federal.
Portanto, V. Ex~, já a partir deste morii-ento-, está designado para se deslocar a São Paulo e particípar daqüelas festivi-
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nada data a escolhida para a realização desse debate e da
conseqüente votação da matéria ne-sta Casa.
Mas, diante da ponderação de V. Ex~, de que realmente
estamos próximos do término da sessão legislativa, vou consultar as lideranças, para que Cheguemos a uma data de consenso,
que garanta urna mobilização, e, assim_, de unia vez por todas,
definir-se a posição do Senado em torno da Emenda Genebaldo Correia.
-

O SR. CID SABÓiA DE CARVALHO- Mesmo porque,
Sr. Presidente, a marcar a data para 21, haveria até_uma
certa tendenciosidade em favor da emenda, na própria designação da data, às vésperas do julgamento do Senhor PresiO Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço dente da República.
_____ _
a palavra para uma·questão de ordem.
Então, não seria conveniente essa ajUàêi à aprovação da
emenda pelo quorum privilegiado que se formará exatamente
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo a da segunda-feira, para os trabalhos bem cedo na terça-feira.
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho para uma Pelo menos isso não seria muito correto para com os Colegas
questão. de or_dem.
que são adversários dessa emenda. ·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre SenaO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (Pi.1DB - cE:
Pela ordem. Sem revisão do oraqor.)- Sr. Presidente, V. dor Cid Sabóia de Carvalho, V. Ex• sabe que, da minha parte,
Ex\ na última quarta-feTra, anunciou para hoje a votação nunca houve a preocupação de adotar uma posição na Presida Emenda n~> 7, que trata da composição da Câmara de dência, nem como Senador simplesmente, que possa ser inquiVereadores em to~o o Brasil; as Câmaras MuniciPais teriam nada de incorreta ou tendenciosa. Ainda mais porque, em
relação a essa matéria, V. Ex~ sabe qual é o voto do Presidente.
um novo critério de Organização atiavés dessa emenda._
Extra-oficialmente, V. &~-comunicou qUe não haverá Então, essas conotações tendenciosas não se ajustariam exataessa votação hoje. Por isso penSo que deveríamos, de logo, rnente nessa colqcação a que V. Ex~ chegou.
Mas, pelo grande apreço que tenho a V. E~. digo-lhe
agendar uma nova data e gostaria de sugerir a próxima terçafeira, exatamente quando ainda estaremos dentro do período que ouvirei as outras lideranças, tão preeminentes quanto
normal de trabalho, porque não acho prudente que essa emen-, a sua, para que se chegue a um consenso, em termos de
da seja posta na Ordem do Dia, quando já vencido o período data, para apreciação dessa pOlémica proposição, que, apronormal de trabalho e já nuJ]Ja extensão_ que só há de se justi- vada na Câmara, aguarda a decisão do Senado Federal.
ficar eiil face de estar o Senado Federal constituído como
O Sr. Iram Saraiva - Sr. Presidente, peço a palavra
Tribunal da República para julgar o Presidente FernMdo Co- pela ordem.
llor. Não havendo convocação extraordinária, entendo que
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
essa emenda deve ser votada antes do dia 15 de dezembro
~ palavra a V. Ex~
de 1992.
Então, levanto essa queStão-de ordem, na forma regimenO SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Pela ordem.
tal, para pedir a V. Ex~ que defina uma data e que ela não Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, nada impede que
coincida exatamente com datas que extrapolem o período V. Ex~ marque para o dia 21 a votação da Emenda n~ 7.
normal de funcionamento do Senado Federal.
Solicitaria a V. Ex~, como já o fiz pessoalmente, que alé~
de tentar no dia 21, ouvisse as. lideranças sobre a possibilidade
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Sena- de o fazermos no dia 22, antes de votãrmos aqui o impedidor Cid Sabóia de Carvalho, realmen~e era intenção da Presi- mento do Presidente afastado, porque aí teremos a Casa realdência incluir essa matéria numa sessão extraordinária, à reali- mente mobiiizada.
zar-se às 18 horas e 30 minutos de hoje.
Essa é a solicítação que faço a V. Ex~
Entretanto, sabe V. EX"- que, por ser polémica a matéria
O
SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Senador
na sua apreciação pelo Senado Federal, pela arregim-entaÇªo
de Senadores, pela mobilização em plenáriO, tudO- isso irá Iram Saraiva, da mesma forma como garanti ao Seriadór Cid
demandar tempo que adentraria o horário da sessão do Con- Sabóia de Carvalho o exame de sua proposta, considerarei
a de V. Ex~ Apenas teremos· de convocar essa sessão para
gresso Nacional, convocada para às 19 horas de hoje_,
E, ao iniciar-se a sessão para apreciação dos vetos do às 7 horas da manhã, porque, para às 9 horas, já há uma
interesse do pessoal d()s_ C:o_rreios e Telégrafos, defrontar- o-utra convOcação.
Sei que os Srs. Senadores, necessário sendo, estarão aqui
nos-íamos com alguma dificufdade, que é r:ealm~nte séria,
porque a votação vai-se iniciar Pelo Senado Federal e se cir- realmente no horário aprazado, até desprezariam alguns inscunscreverá ao Senado Federal. Então, todos os Senad_ores tantes de leitura de jornais pela manhã para estarem presentes
deverão estar realmente no Congresso na hora aprazada, a aqui. Mas é uma alternativa que examif!_~rei com a maior
fim de que não se frustre a expectativa de milhares de servi- atenção: a convocação no dia 21 às 7 horas da manhã e a
sugerida pelo Sena~or Cid Sabóia de CaiValho, que seri~ para
dores que aguardam essa decisão.
o
próximo dia 15, numa sessão extraordinária, último instante,
Por isso é que a Presidência admitiu cogitar o dia 21
de dezembro, por solicitação de alguns líderes Ç.esta Casa, portanto, da atual sessão legislativa.
inclusive do Líder José Fogaça, Vice-Lfder da Bancada do
O SR. IRAM SARAIVA- Sr. Presidente, gostaria de
PMDB, bem como a de V. Ex~, a fim de que fosse a meneio- esclarecer ao nobre Senador Ruy Bacelar de que pretendemos
dades, e os demais membros da comissão serão,

aind'!hoj~,

consultados pela Presidência para que se form~lize a indicação
respectiva.
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antecipar a votação, exatamente como entendeu o Sr. Presidente Mauro Benevides. Todos estaremos aqui, tenho certeza,
na próxima semana e até terminarmos todos os trabalhos legislativos, o que queremos é que seja às 7 horas da manhã,
na forma como entendeu o não tendencioso Presidente, que
sei está preocupado apenas com a apreciaÇão daS rnarérias:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Muito grato
ao nobre Senador Iram Saraiva, que faz juStiça ã.õ_~residente,
testemunhando a imparcialidade com que são conduzidos os
trabalhos desta Casa, não apenas por mim, mas pelos demais
integrantes da Mes_a, entre o~ quais V. Ex~, representante
de Goiás, Senador Iram Saraiva.
_
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
o período destinado ao Expediente.
Presentes na casa 68 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1Ç> Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 891, DE 1992
Nos termos do art. 175, alínea a, do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem_do Dia, a fim de que a matéria
constante do item nÇ> 1 seja submetida ao Plenário em último
__
lugar.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 19_9_~_. - S_enador
Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação
o requerimento.
-0 Sr. Amir Lando- Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem a palavra V. Ex~
O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para encaminhar.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, a matéria relativa
à Lei Orgânica do Ministério Público está há dias __ na pauta.
Eu gostaria de fazer um apelo a V. Ex~ e a todos os
Srs. Senadores. Hoje há quase 60 Senadores na Casa e seria
importante que comparecessem ao plenário para podermos
apreciar essa matéria que é de grande relevância para o País.
O Senado precisa deliberar a respeito o mais breve possível,
pois trata-se de matéria pacífica; chegamos praticamente à
exaustão de todos os pontos de controvérsia e um acordo
generalizado anima essa matéria. Por isso, Sr. Presidente,
faço esse apelo desesperado porque, na condição de Relator,
pesa sobre meus ombros a responsabilidade que se arrasta
por mais de um ano.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A julgar
pela manifestação do nobre Senador Amir Lando, S. Ext estácontra a inversão da pauta da Ordem do Dia. - O SR. AMIR LANDO -Sr. Presidente, a minha manifes·
tação é no sentido de que se mantenha a pauta da Ordeln
do Dia e seja feito um esforço concentrado a fim- de a exaurir.
Precisamos fazer pelo menos essa tentativa. Caso contrário,
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vamos exaurir a pauta e, ao final, essa matéria não terá mais
nenhuma importância.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Nobre Senador Amir Lando, a Presidência sente~se compelida a submeter
ao Plenário o reqUerimento do Senador Magno Bacelar. Isso
-porque S. Ex neste exato momento, se encontra o a Comissão
de Orçam~nto e_ se deslocará para este plenário, estando,
portanto, impOssibilitado de uma consulta que signifique a
desistência do requerimento, agora formalizado. Sendo assim,
a alternativa que resta à Mesa é submeter o requerimento
â -deliberação do Plenário. Conseqüentemente, aprovada a
inversão, o projeto relativo ao Mihisterio Público seria apredado em último lugar.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. PfeS:idente, peÇo a palavra
para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem V. Ex•
a palavra.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB"" P]3. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero
louvar a posição do Senador Amir L ando. Relator do projeto
de lei orgânica do Ministério Público. S. Ex~ o estudou com
ritüita competêhcía, antes de-emitir o- seu parecer: A- Ordem
do Dia de hoje tem apenas quatro itens, _e nãQhaveria prejuízo
para se tentar a votação, até porque, antes mesmo do primeiro
item, após a votação da inversão da Ordem do Dia, V. Ex~
faria apelos a todos os Senadores para que viessem ao plenário.
pata a votação do Projeto de Lei Complementar do Ministério
Público, já que as d_emais proposições são projeto de-lei orainária.
·
O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente, peço a palavra
peta ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem V. Exa palavra.
~Q SR. MARCO MACIEL ~ (PFL- PE- Pela ordem.
Sem reyisão do àrador.) --Sr. Presidente, desejo rapidamente
SCÇl}l).dar as palavras aqui proferidas pelo Líder Humberto
Lucena, e tamóém fazer minhas as considerações de S.. Ex•
quanto à necessidade de V. Ex• renovar os apelos no sentido
·de que os Senadores acorram ao Plenário. Há muitos colegas
·na Casa e sei que alguns, como lembra o Senador Nelson
Carneiro, se ausentaram devido ao falecimento da Sra. Itália
Franco, genitora do Presidente Itamar Franco; mas, assim
mesmo, é possível que tenhamos quorum. Também estou conversa·ndo com a minha Bancada, através de telefone, pedindo
para que todos venham ao Plenário. Dessa forma, talvez possamos ter o quorum na ocasião da votação da matéria do
Ministério Público.
-~O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa en·
tende a preocupação das Lideranças e. a partir desse momento, apela aos Srs. Senadores a fim que venham imediatamente
ao Plenário, para que se garanta o quorum- indispensável à
apreciação dessa matéria.
. Antes. porém, submeto à votação o Requerimento n~
891, de 1992, do Senador Magno Bacelar. propondo a inversão
da Ordem do Dia, para que a matéria constante· do item
1 passe a ser a última da Ordem do Dia de hoje.
Em Votação.
_
Os Srs_. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Aprovado.
EStá concedída a inversão soliCítãda.
3

,

-~

~

~
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em 1992/93; 39 vagas em 1994; 28 vagas em 1995 e 13 vagas
em 1996~
Universidade Federal de São Carlos- expansão do quadro_em 19_ vagas para docentes, com provimento de 5 vagas
em 1993, 4 em 1994, seis em 1995 e quatro em 1996, Esta
expansão permitirá o ingresso de 320 novos alunos no período
inicial de implantação dos cursos.
A ii1iciativa da Iél, de competência privativa do ·s-r:Presidente da República, foi exercida, em conformidade com o
art. 91, §lo:>, da Constituição Federal, cabendo ao Congresso
Nacional dispor sobre a matéria, consoante disposto no art.
48, item X, do mesmo Estatuto Supremo. Inexiste, portanto,
qUalquer óbice jurídico-constitucional à regular tramitação
do projeto nesta Casa.
Quanto ao mérito, a proposição sob exame se revela
conveniente e oportuna, pois contribuirá para o aumento da
SENADO FEDERAL .
oferta de vagas nos cursos de graduação das entidades abranPARECER DE PLENÁRIO
gidas.
Todavia, uma leitura atenta do projeto e de seus anexos
O SR. MARCO MACIEL (PFL _: PE. Para eriúilr pare·
mostrará que, do ponto de vista formal e de técnica legislativa,
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Projeto de Lei em
ó texto dos anexos merece reparos, porquanto o art. 1~' estabeepigrafe, originário do Poder Executivo, aprovado pela Câinalece que ficam criados os cargos efetivos especificados nos
ra dos Deputadosy tem por finalidade a criação de 444 cargos
Anexos I, II, III, IV e V, mas não há mefição das corresponefetivos de Docente nas Instituições Federais de EnSino, assim
dentes denominações em qualquer parte do projeto e anexos.
distribuídos:
Sabe-se apenas que os cargos, cuja criação se propõe, Visam
a) Universidade Federal do Paraná -10
a suprir quadros de pessoal docente de nível superior.
b) Universidade Federal de Roraima - 135
Todos os Anexos, de I a V, se limitam a traçar Cronoc) Fundação U niversldade de Brasília - 134
gra·ma de Provimento de Vagas sem relacionar os cargos que
d) Fundação Universidade Federal de São Carlos- 19
seriam criados. Aliás, o próprio título se revela inadequado,
e) Centro Federal de Educação Tecnológica do Maraposto que os cargos é que serão providos e não as vagas._
nhão -146
Dessa forma, as correções, apenas· de ordem formal mas
Registre-se que os aludidos cargos serãb ·providos ao lonindise~nsáveis, devem ser feitas nos Anexos I a V, a fim
go dos ahOs de 1993 3 1996~ conforme cronbgtama constarite
de que se explicite a denominação dos cargos, em consonância
dos Anexos I a V. compatibilizando as necessidades das insticom a exigência contida no art. 39, parágrafo único, da Lei
tuições de ensino com suas disponibilidades orçamentárias.
n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 - Regime Jurídico
Único dos Servidores Civis da União- bem como se qw:mtifi.A Exposição de Motivos n<.> 274,' de 30 de outuóro de
quem os cargos, e não as vagas,_ a serem criados e providos,
1992, assinada pelo Senhor Ministro da Educação e Despono,
utilizando, assim, terminologia própria e adequada.
Mun1io de A velar Hingel, of~rece o detalhamento da propoReitere-se que as alterações ora propostas se limitam
sição. nos seguintes termOs: ·
a aspectos formais, não implícando qualquer modificação de
••Fundação Universidade de Brasília - provimento de
conteúdo ou de mérito do projeto aprovado pela Câmara
134 vagas para a criaçã_o -de 7 cursos noturnos e consofidação · dos Deputados.
de outros dois já irilpiaiitados. Beneficiamento pleno de 2.000
Sugere, portanto, esta relataria que os anexos do projeto
novos alunos e garantia de 384 vagas anuais no vestibular.
sejam substituídos pelos que, nesta oportunidade, são apresenEste provimento está assim distribuído: 15 vagas em 1992,
tados, de números I a V.
33 em 1993, 41 em 1994, 29 em 1995 e 16 vagas em !996;
Em face de todas essas considerações, manifestamo-nos
pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara no 91, de 1992,
Universidade Federal do Paraná --provimento único
substituindo-se seus anexos pelos que ora oferecemos.
de 10 noVas vagas~em 1992. para fortalecim-ento dasatividades
acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão;
Universidade ~ederal de Roraima - criação de mais
quinze cursos até 199S_,_~om provimentQ qe 20_ vagas em 1992,
Emenda n°1
38 em 1993, 38 em 1994 e 39 efl1!995, totalizando 135 novas
Substitua-se oS anexos do -~rOjeto pelos seguintes:
vagas;
Ceniio Federal de Eduç_a·ção Tecnológica dO Maranhão
ANEXO!
-em funcionamento, sem pessoal docente adequado, quatro
cursos de Licenciatura e Tecnólogos do Ensino Industrial.
UNIVERSIDADE FEDERAI. DO PARANÁ
Implantação, em 1993, de mais' dois novos_ cursos, ae Eletrici·Cargos Efelivos da Carreira de Maglsterio superior
dade e Mecãni_~a. e infcig da pós-graduaç~o _lato-sensu. Oferecerá 183 disciplinas nos diferentes semestres, com uma média
Denominaçllo
Quantitativo
de 5 a 6 créditos por disciplina e com um quadro potencial
de 670 alunos nessa primeira fase de implant3ção dos cursos.
Docente
A proposta é de formação de um quadro de 146 docentes
• Os cargos serao providos em I 993.
do magistério superior cOillO segUinte provimento: 166 vagas
O SR. PRESIDENTE (Mauro j3enevides) -Item 2:
PROJETO DE LEI DA.i:ÂMARA -No 91, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art . .335, c~ do Regimento Interno)
_ __
Discussão, em turilo único, do Projeto de Lei. da
Câmara ni91, de 1992 (n'_3.203/92, na Casa de origem),
de iriiciativa d6 Presidente da República, que cria cargos nos Quadros de Pessoal das Instituiçôes de Ensino
Superior que menciona e dá out-ras proVidências. (Dependendo de Parecer.)
Solicito ao nobre Senador Marco _Maciel que profira o
parecer da Comissão de Educação.
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ANEXO li

Cronograma de Provimento de Cargos

UNIVERSIDADE FEDERAI. DE RORAIMA
Cargos Efetivco da Carreira ele Magiot6rio Superior
DenomiDaçiiO
Quantitativo
135
Docente
Cronograma de Provimento dos Cargos

Ano

Quantitativo
58

1993
1994
1995

38
39
ANEXam

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DR BRASÍlJA
Cargos Efetivos da Carreira de Magist6rio Superior
Denomioaçao
Quantitativo
Docente
134
Cronograma de Provimento ele Cargos

Ano
1993
1994
1995
1996

. _Vagas Docentes
48

41
29
16
ANEXO IV

Cronograma de Provimento ele Cargos
Vagas Docentes
5
4
6
4

1993
1994

1995
1996

Ano

Vagas Docentes

1993
1994
1995

66

39
~

~1996~------------------------1~3~-------·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ,eu gostaria apenas de
fazer duas considerações. Em primeiro· lugar, ao contrário
do que a ementa dá a entender, não se cogita' apenas de
criação de cargO; c6iita-se, sim; da possibilidade de várias
universidades brasileiras oferecerem cursos noturnos, o que
significa uma conquista muito gnii)de para o estUdante brasileiro, porque logo terá a oferta de novas vagas em cursos
de bom nível de universidades federais,
Em segundo lug::J.r, Sr. President~, o meu parecer é favorável, no termo de emenda que apresento, modificando alguns
dispositivos do projeto, adequando~o. conseqüent_e_mente_, ao
formato legal adequado. Daf por__que, Sr. Presidente, o meu_
parecer é favorável, nos termos d,e IP<,inifestação que entregarei à Mesa, de sorte que se reviSta da constitÚ.ciooali.dade_.
e juridicidade de_ que carece.
· · -- - -

- ()SR. PRESII)Eli!TE (MauróB~n~~des)- Nobre.~ena
dor Marco Maciel, a emenda de que V.
d,e r~dação?
.. .

O SR. MARCO MACIEL -

Ex~

cogita é emenda
~-~ ...

Não, Sr. Presidente, .São

emendas q'ue, de alguma forma, alteram os quadros anexos_.
relativos à denominação dos cargos que estão sendo ctl,ados;
não _os aropliarilos quantitativamei\te. Não é emeÜdá qUe se
reVista de inconstitucionalidade,. aperias aprinioro o :textO;"
mas eu não diria qUe ela se enquadraria Stri'cto senSo à emenda
de redação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevfdes)- Nobre Sena-

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO CARLOS
Cargos Efetivos da Carreira de Magist6rio Superior
Denominaçao
Quantitativo
Docente
19

Ano
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ANEXO V

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
1ECNOLÓGIA DO MARANHÃO
Cargos Efetivos da Carreira de Maglst6rio Superior
DenomiDaçao
Quantitativo
146
tDocente

dor, a indagaçá;q_ da Mesa a V. E~~.. ~sa ~penas adv~rti-l_o_
e à Casa de que, acolhida emenda. que, não seja de r_edação
---=porque envolve o mérito - a matéria retornará à C;imara
dos Deputados.
·
' .. ó SR. MARCO M:Ai::IÉL -:c J~ vú<fO.éi~; Sr.-Prúiéiénie:
Inevitavelmente _isso ocorrerá no ~::;Q em tel<,i. Entramos,
inclusive, em entendimentos com o Minístério da Educação
e com reitores de _universidades, com a presença, obviamente,
da Assessoria dO. Senado; chegamos à conclusão de que o
melhor caminho é fazer essa emenda para que, amanhã, não
venha o projeto ·a ser acoimado de inconstitucional ou de
iiíjui-ídico. Não no~r iesta outra alterná.tiVa:.
..._...
·
-Mas como~rta Câmara, Sr. PreSiden~e, C? projeto foi apro~
vado em regime de urgência e, ~pelo Regimento· da Câmara,
uma vez retornarido àquela Casa, a -llfgência remaneScerá~
vejo que não haverá grande prejuízo para a proposição. ACre~
dito que a Câniara, no máximo dentro de 10 dias, poderá
acolhê-la nos termos Qa emenda que, certamente, o Senado

acolherá.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

O pare.cer

conclui favoravelme_nte ao projeto com emendas apresentadas
pelo próprio Relator.
Completada_ a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto e das emendas apresentadas pelo nobre Senador
Marco Maciel.
·- Em rtiscussão. (Pausa.)
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Não havendo quem p_cça a palavra, encerro a dJSCusSáo.·
Em votação o projeto, sem prejufzo das emendas apresen. _ _
tadas pelo Relator. __
Os Srs. SenadÕ[es que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÀMA-RA
N• 91, DE 1992
(N• 3.203/92, na easa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Cria cargos nos Quad-ros de Pessoãt das Instituições
de Ensino Superior que menciona e dá outras providências.
O Congresso Nãcíonal decreta:
Art. 1~ Ficam Criados, nos Quadros de Pessoal da Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Roraima, Fundação Universidade de Brasília, Fundação Universidade Federal de SãO Carlos_ e Centro Federal de Educação
Tecnológica do Maranhão, os cargos efetivos especificados
nos Anexos I, II, III, IV e V desta lei.
Art. 2"' Os cargos a que-se reiereo arfígo anterior serão
providos mediante a nomeação de candidatos habilitados em
concurso público nos termos da Lei n"' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 3s> A nomeação de candidatos a que se refere o
artigo anterior Será- autorizada pelo Miriistrb da EduCação,
após análises das necessidades educacionajs e científiéas de
cada uma das instituições mencionadas no art. 19 desta lei,
levando em consideração o critério futidamentar da manutenção da qualidade do ensino, bem como a disponibilidade
de recursos orçamentários-.Art. 4"' A criação dos cargos de que trata esra lei tem
por objetivo atender:
I - a expansão do Quadro de Pessoal Docente da Universidade 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, Portugues, Educação Artística e_ Pedagogia,
além da consolidação dos cursos de Administração -e Arquivologia, já eXistentes no período noturno;
IV - a necessidade de docentes para os recéih-ctiados
cursos de Biblioteconomia e de Educação FfsiCii- e para a
, implantação dos cursos noturnos pela Fundação Universid;ade
Federal de São Carlos;
·
.
. "
V - a estruturação do Quadro Docezite do Magistério
Superior P.lra atender as necessidades acadêmicas em Virtude
da implantação dos cursos de graduação do__ Centro .Federal
de Educação Tecnológica do Maranhão;
.. . . . .
Parágrafo único. As instituições abaixo especifiCadas ficam obrigadas a oferecer os seguintes quantitativos de vagas
nos vestibulares dos cursos que estão sendo criados:
Fundação Universidade de Brasília - 384 vagas para
os cursos ein criaçãO e maiS 144 vagas para os cursos-de Administração e Arquivologia que estão sendo fortalecidos com
a expansão de seu auadro de docentes;
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-Universidade Federal de Roraima- 600 vagas em 1993,
660 vagas e'm 1994 e 660
1995 e, a partir de 1996, a manutenção de 60 vagas no vestibular de ca4a cur~o criado;
Fundação Universidade Federal de São Carlos - 80 va, . _____
_ _ _ __
gas/vestibular_.
Art. 5<? Esta lei entra em vigor na data de_ sua publicação.
Art. 6"' Revogam-se as disposições em contrário.

em

ANEXO I
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Cronograma de provimento ·vagas

de

Ano

Vagas Docentes

1993

10

ANEXO Ii
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Cronograma de provimento de vagas
Ano

Vagas Docentes

1993
1994
1995

58
38
39

135

ANExam
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA
Cronograma de provimento de vagas

Ano

Vagas Docentes

1993
1994
1995
1996

48
41
29
16

134

ANEXO IV
FUNDAÇÃOUNIVERSIDADEFEDERALDES.CARLOS
Cronograma de provimento de vagas

Ano

Vagas Docentes

1993
1994
1995
1996

5
4
6
4

19
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ANEXO V
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DO MARANHÃO

Cronograma de provimento de vagas
Ano

Vagas Docentes
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após análise das necessidades _educacionais e dentífícas de

cada uma das Instituições mencionadas no art. 19 desta Lei,
levando em consideração o critério fundamental da manuR

tenção, da qualidade do ensino, bem comQ a_ disponibilidade
de recursos orçamentários.
Art. 49 A criaçao dos cargos de que tr"ata esta Lei tem
por objetivo atender:

I - a expansão do Quadro de Pessoal Docente da UniverR
1993
1994
1995
19%

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 d_e Roraima;
III- a abertura de cursos noturnos, pela Fundação UniR
146
versidade de Brasilia, nas áreas de Química, Física, Matemática, Biologia, ~ortuguês, Educaçãc;> .Artística e Pedagogia,
·além da consolidação dos cursos de Administração e Arquivo~
logia já exiStentes nO peno-ao noturno;
O SR. PRESlDENTJ!,_(Mauro Benevides) --Em votação.----- IV- a necessidade de do'7entes para os recém~criados
a emenda.
cursos de Biblioteconomia e de Educação física e para a
Os Srs. Senadores que a aprova queiram permanecer
implantação dos cursos noturnOs pela Fundação Universidade
- sentados. (Pausa.)
Federal de São Carlos;
-V-- a estruturação do Quadro Docente do Magistério
Aprovada.
Superior para atender as necessidades acadêmicas em virtude
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro_ Benevides)- Sobre a me- "da implantação dos cursos de graduação do Centro Federal
de Educação Tecnológica do Maranhão.
sa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final
da matéria, que será lida pelo Sr. P Secretário._
Parágrafo único. As Instituições abaixo especificadas
É lida a seguinte:
estão obrigadas a oferecer os seguintes quantitativos de vagas
nós vestibulares dos cursos que estão sendo criados;
PARECER N~ 447, DE 1992
Fundação Universidade de Brasília. 384 vagas para os
Da ComisSão Diretora
cursos em criação-e mais 144 vagas para· os cursos de Administração e Arquivologia, que estão sendO fortalecidos com a
Redação final do Projeto de Lei da Câmara o~ 91, expansão de seu quadro de docentes;
Universidade Federal de Roraima- 600 vagas em 1993,
de 1992 (n~ 3.203, de 1992, na Casa de_o_rigem.)
660 em 1994, 660 em 1995 e, a partir de 1996, a manutenção
A ComissãO Diretorã-ã.presenta a redação final do projeto
de 60 vagas no vestibular de cada _curso criado;
de Lei da Câmara no 91, de 1992 (nO 3.203, de 1992, na Casa
Fundação Universidade Federal de São Carlos- 80 vade Origem(, de iniciativa do Presidente da República, que
gas/vestibular.
cria cargos nos Quadros de Pessoal das Instituiçóes de Enstno
Art. 5"? Esta Lei entra em vigor na data de sua publiSuperior que menciona, e dá outras providências.
cação.
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de Ç.ezembro de 1992.
Art. 6<:> Revogam-se as disposições em contrário.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Rachld Saldanha Derzi- Beni Veras.
ANEXO I
ANEXO AO PARECER N' 447, DF1992
Redação final do projeto de Lei da Câmara n•
91, de 1992 (n~ 3.203, de 1992, na Casa de origem).

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Cronograma de Provimento de Vagas
Cria cargos oos Quadros de Pessoal das Instituições
de Ensino Superior que menciona e dá outras proviVagas Docentes
Ano
dências.
10
1993
O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1"? São criados, nos Quadros de Pessoal da UniverANBXOll
sidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Roraima,
Fundação Universidade_ de Brasília, Fundação Unive~tdade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
Fedefal de São Carlos e CentrO Federal de Educação Tecno· · · Cronogramll de Provimento de Vagas
lógica do Maranhão, os cargos efetivos especificados nos Anexos I, li, Ill, IV, e V desta Lei.
Art. 2"? Os cargos a que se refere o artigO anterior serão ; :,:An~o;____________Vi..:..:a:!lga::•:..:D:.:oce:::::n::te::•:...___
providos mediante a nomeação de candidatos habilitados em 1 1993
58
concurso público, nos termos da Lei n"? 8.112, de 11 de dezem1994
38
. ··
.•. · ·_
bro de 1990.
1995
39
Art. 3~> A nomeação de candidatos a que se refere o
135
artig6 ãnterior_ sefá autorizada pelo Ministro da Educação, _
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ANFXOm

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

·FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE Dfl BRASfl.IA
Cronograma de Prm?meoto .d.e. Vagas
Vagas Docentes

Ano

48

1993
1994
1995
·1996

41

-~29

"

16
134

- ANEXON
FUNDAÇÃO UNIVER.~IDADE
FEDERAL DE SÃO CARLOS
Cronograma de Provimento, d<; Vagas
Vagas Docentes
5
4

Ano
1993,
,1994 ..
·1995.
1996.

'.;

.6
4

19

ANEXO V

CENTRO FEDERAl. DE F.i:JÚCAÇÃO .·
TECNOLÓGIA DO MARANHÃO
Cronograma· de Provimento ·de Vagas

Ano.
1993
1994
1995
1996

Dezembro de 1992

Vagas Docentes
'66
''39

28

. ''13
.. '146

·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discussão.. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Em v_otação.
Os Srs. Senadores que a aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovada a redação final.
A matérl_a 1 em razão das emendas, ret-oma à Câmara
dos Deputados.
..'.
O S!{. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, invOcaildo em·.seu prol a alínea ·e- do art. 175, retira
o Item 3 da pauta. '
''

E-oseguihte oitem.reti~ado: ·_ ·
.
PROJETO DE RESOLUÇAO N' 67,, DE 1992
(Em regime de urgência, nos t~imos
do art. 336, c, do Regimento Interno)
DiscuSsão, em- turno únicO, do Projeto de Resolução n9
67, de 1992, de iniciativa da Comissão Dirêtora, que -ªItera
a redação de dispositivos da Resolução n' 86, de 1991, modificada pela Resolução n' 5, de 1992, ambas do Senado Federal
(dependendo de Pareceres).

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 258, DE !991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
· Senado n' 258, de 1991, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, que fixa ó valor dos títulos públicos na composição" do preço para aquisição de bens a serem alienados, tendo
Pareceres favoráveis, proferidos em plenário:
-Em substituição à Comissão de Assuntos EconómiCos, Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho,
_-Em substituição ã Comissão de Infra-Estrutura,
Relator: Senador Ronan Tito. (Dependendo de Parec~re:fsobre as Emendas.)
Sobre a mesa, requerimento- que será lidO pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o se_guinte:
REQUERIMENTO N• 892; DE 1992.
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno,
requeirO adiamento da discussão do PLS n9 258/91 a fim de
ser feita na sessão da próxima terça-feira, dia 15-12-92
~ Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1992. -Magno Bacelar.
O SR. NELSON CARNEIRO -Sr. Presidente, peço a
pa~avr~ pela ordem.
OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Concedo
_a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB :._ RJ. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, este projeto data
de julho- tle 1991. O parecer da douta Comissão de Constituição,-Justiça Cidadania foi favorável, mas não bastou. Os
adversários do projeto sugeriram a sua remessa à Coinissão
de Infra-estrutura, quando o nobre SenadorRonan Tito lavrou
o seguinte parecer:
"Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Senadores, a Cornissáo-·-ae
Infra-estrutura não tem-Competência reg-imental para manifes~
tar_-!;!e sobre matéria desse jaez."
Ao dar o m~u _voto favorável ao requerimento do nobre
Senador Pedro Simon. de adiament9 do projeto por mais
48h, até a sessão de quarta-feira, quero encarecer esse projeto,
do !llaíor interesse, que só com o tempo se tornou evidente.
Todos nós, partidários da privatização, acabamos por trocar
as estatais brasileiras por títulos de moedas podres.
. _O _frojeto tem a seguinte redação:
"Art. 1? 0s-títnlos- püoiicos, qu.-rusque-r que -serám.--su_a_
denominação, destinação e data de emissão, para o fim de
compoSiçãô do preço para alienação, a qualquer título, de
bens da União, dos Estados e dos Municipios,suas autarquias
e empresas públicas, serão cotados peJa média dos valores
do mercado durante os sessenta dias anteriores."
Sr. Presidente, há em todo o País um sentimento genera~
lizadO-Contra essa prâtica, o que toma inevitável a m,9dificação
da lei vigente, que permite a troca de bens do Estado por
moedas. Esse projeto visa corrigir tal distorção.
Estou certo de que, quandO o Líder do Governo pede
. o adiamento por 48h, ele quer aproveitar o projeto para fazer
alguma sugestão que possa vigorar de agora por diante.
Por isso, na certeza de que esse é o pensamento do Governo, através do seu Líder. nada tenho a opor ao adiamento.
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EsperO, todavia, que esse projeto seja votado na terça-feira,
com--essa ou com outra redação-, desde que venha a atender
a realidade nacional. Não é possível que os _bens do Estado
acabem sendo privatizados tão-somente com moedas podres.
O projeto visa coibir esse excesso. O Governo, ci!rtamente,vai aproveitá-lo para implantar a solução pela qual está lutando
e sobre a qual vamos discutir oportunamente.
Por esse motivo, Sr. Presidente, _sou _favorável e nada
oponho ao pedido de transferência _fOrmUlado pelo nobre Líder Pedro Simon;
-

O SR. HUMBERTO LUCENA ...:. Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) .,.- Concedo
a V. Ex" a palavra.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente, também
desejo apoiar o pedido de adiamento da votação. _To...davia,
endosso plenamente as palavras do Senador Nelson Carneiro,
autor desse projeto que venho acompanhando no Senado e
que considero da maior imporfáfli::ia para a-vida do País.
Para ilustrar o debate da matéria, que se refere à fixação
do valor dos títulos públicos_ na composição do preço para
aquisição _de bens da União a serem alienados, quero trazer
à Casa um exemplo: há poucos, dias fui apresentado a um
empresário que lida com produção rural, e por ser bacharel
em Direito, tem um escritório de advo_cacia em Brasília_. Ele
me confessou que adquiriu um niilhão de dólares de ações
na privatização ·cta Usiminas e que pagou essa-quantia em
TDA -Títulos da Dívida Agrária.
Naquela ocasião, indaguei do meu interlocutor quãl seria
o deságio do valor _daqueles títulos. Confessou--me _que era
de 60%. lsso _significa que ele comprou aquele lote de ações
da Usiminas, __ com TDA~ por um valor equivalente a apenas
US$ 400 mil!
Daí por que dou inteira razão ao Senador Nelson Carneiro
em apresentar este projeto. Espero que, com esse adiamento,
o Governo Itamar Franco, aqui liderado pelo nobre Senador
Pedro Simon, possa aperfeiçoá-lo.
Era o que eu tinha a dizer, Sr, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Be nevides) - Prossegue
o encaminhamento da votação do requerimento. (Pausa.)
Em vcitação o Requeriilleilio-n;,-892, de 1992~
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o re-querimento, a matéria e retiraaaaa Ordem
do Dia pela manifestação do plenário, e retornará ·ao eXame
dos Srs. Senadores na data aprazada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide~)-.,.. Vai'S<:~proce·
der à apreciação do Item 1, referente ao Ministério Público,
cuja inversão foi aprovada pelo Plenário.
A Presidência apela aos Srs. Senadores que se encontram
em seus respectivos gabinetes no sentido de que venham imediatamente ao plenário, porque esta votação exige quofum
qualificado por se tratar de lei complementar. Ontem, houve
esforço dos_ Srs. Se_nadores para viabilizar esta votação. Lamentavelmente, porém, estiveram presentes apenas 31 Srs.
Senadores cm plenário, tendo faltado 10, o que "inViabilizou
a apreciação desta proposição.
O Sr. Magno Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
peço a palavra para justificar 6 pedidO de inversão de pauta,
por mim subscrito Ontem e hoje no_v~m~nte. Não quero_ que
V. Ex"S pensem que a minha intenção tem sido de adiar,
de procrastinar a votação dessa matéria da maior importância
para o nosso País. Fi-lo ·na te-ntatíVa de que obtivéssemos
quorum ao final da sessão._ Daí por que encareço aos nobres
Srs. Senadores no sentido de que entendam a nossa intenção,
cujo objetivo é faCilitar a votação de$sa matéria na tarde de
hoje. POr--íSSo~ ocupo a tribuna, voltando a insistir no apelo
aos nobres Pares. para que aqui compareçam e propiciem a
votação da matéria que criou uma expectativa muito grande
e que vem sendo defendida por todos os membros desta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Senador
Magno Bacelar, seria dispensável a sua intervenção, porque
--o-próprio Presidente já foi cientificado de que V. Ex\ ao
mesmo tempo em que pretende via_bilizar essa votação, deseja
que os Senadores. vindo ao pleilário para apreciar matéria
relativa ao MiniStério PúblicO, desloquem-se, em seguida, para
o Congresso Naciona.I para votação do veto de interesse dos
servidores dos Correios e Telégrafos.
V. Ex~ declinou as razões que evidenciam, sobretudo,
o seu extraordinário espírito público:
A Sr> Júnia Marise para uma comunicação.

Sr. PresjQ.ente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Enquanto
aguardamos a chegada dos Srs, Senadores_ para garantir o
quorum necesSário à apreciação desta matéria, concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise para urna comunicação
inadiável, fazendo um breve intervalo na apreciaç-ão desse
projeto.
ASRA. JÚNIA MARISE (PRN -MG. Para uma comunicação. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, este Plenário acaba de aprovar um requerimento que
.teve inspiração da Presidência desta Casa, portanto, de V.
Ex', ·subscritl) pela quase totalidade dos Srs. Senadores, a
respeito do voto de condolências para com a família de D.
Itália Cautiero Franco, mãe do Presidente Itamar Franco.
Nós, em Minas Gerais, conhecemos a fimília do Presidente Itamar Franco, a sua. dedicaç~o, como fi_l_h(), à sua mãe
e, principalmente, a grande força que ela, ao longo de sua
vida, dedicou à educação de seus filhos, dando-lhes o melhor
_exemplo, não apenas na atividade profissional, mas, sobretudo, na atividade pública. Daí a solidariedade do Senado
da_ República, que se associa ao sentinlento de dor de toda
a famnia e, prinCipalmente, de todos os amigos que, na convivência permanente e diária com D. Itália Franco, souberam
admirá-la, não apenas como esposa e mãe, mas como mulher
que pontificou a sua vida com o trabalho, com a dignidade
e com a seriedade_.
Com essas palavras, Sr. Presidente, taffibém rite associo
ao sentimento de todos os- Senadores desta Casa.

O Sr. Nelson carneiro- Permite -me V.

Ex~

um apar-

te?
A SRA. JÚNIA MARISE - Ouço V. Ex• com muito
prazer, Senador Nelson Carneiro.
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O Si-. Nelson Carnfiro ---Não tive a oportunidade de
conhecer D. Itália, mas há uni detalhe em sua vida que vale
ser ressaltado: ela foi o pai e a mãe do lar. Tendodes~parecido
muito cedo o pai do nosso ilustre Colega de passado e hoj~
Presidente, Itamar Franco, D. Itália foi ao mesmo tempo
o pai e a mãe do lar. Somou as duas responsabilidades_, não
teve com quem dividir os deveres do lar. Portanto, esse aspecto
caracteriza uma tenacidade, uma luta, uma dedicação -que
devem ser ressaltadas neste momento.
A SRA. JÚNIA MARISE- Ê verdade. Senador Nelson
ca-rneiro. Daí exatamente a grande qualictacte dessa mulher
que, em vida, soube suprir inclusive a ausência do_ pai, na
sua dupla jornada na educação de seus filhos. Todos sabemos
não apenas do 5entimento de filho que o Presidente Itamar
Franco dedicava à sua mãe, mas sobretudo do seu ca_rinho
e do respeito que Sua ExCelência sempre. teve para com D.
Itália Franco.
·
Por isso quero, igualmente, associa~~m(! fiO s~ntimento
de condolências do Senado ~Ia Repú_hlica à família enlutada,
principalmente à pessoa do Presidente Itamàr Franco.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Rcnevides) - A Presi~
dência também se associa, como já o fez na votação do Requerimento, a esta homenagem que a nobre·Senadora Júnia Ma rise, conterrânea do Presidente da República, presta, neste
instante, pelo desaparecimento de D. Itália Cautiero Franco,
ocorrido hoje na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) -Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA W 11. DE 1991
COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336~ c, do Regimento Interno)
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meu também o apelo de V. Ex• e, de modo _especial, dos
meus colegas de Bancada. Solicitamos que V. Ex~ nos .dê
pelo menos mais 5 minutos, tempo necessário para que os
colegas que se encontram nos gabinetes possam chegar ao
plenário.
Por último, Sr. Presidente, gostaria de pedir ao nobre
Relator da matéria, Senador Amir Lando- que fez um trãbalho de fato muito competente, concluindo por um substitutivo
-que, por ocasiãO". da votação, fizesse, em breves palavras,
um encaminJ:tament_o da votação da matéria para que os $_enadores pudess~m votá-la com m~J)lor conhecimento de Causa.
· Esse é o meu segundo e último apelo.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra o nobre. Senador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, quando a matéria foi examinada na Comissão de· Constítuição,
Justiça e Cidadania, ficou acertado que o Senador Amir Lando
faria alguns ajustes nesse projeto de lei, inclusive., algumas
modificações no seu parecer e no seu substitutiVo: Poitanto,
gtYSfãi'iá-de indagar do nobre companheiro Amir Lando se
realmente S. Ex~ opúou essas mudanças, quais são e se já
estão iriduídas no substitutivo que votaremos daqui a pouco.
O SR. AMIR LANDO- Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro. Benevides)- Tem a palavra o ilobre Senãdor Amir Lando.

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Pela ordem. Sem
revisão do orador.) --Sr. Presidente, atendendo ao pedido
de informação do nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho,
devo dizer a S. Ex~ e ao Plenário que, conforme o Relator
Votação, cm turno único, do Projeto de
havia expressamente dito na Comissão de Constituição, JusLei da Câmara n""ll, de 1991-Complcmentar. (n'69/89.
tiça e Cidadania, estávamos, naquele momento, buscando um
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público
ajuste .entre as duas partes que tinham pontos de controvérsia:
da União, que dispõe sobre a organização, as atribuio Ministério Público e a Polícia Federal. Eu estava disposto
ções e o estatuto do Ministêrio Público da União, tendo
Pareceres:
-~ --_ .a· assimilar algumas das disposições no próprio substitutivO,
mas, como não havíamos ainda c~egado a um termo comum,
-Sob n'" 412. de 1992, da Comissão de Constipreferi deix~r para o Plenário a apresentação de emendas
tuição, Justiça e Cidadania, favoráv-el, nos termos do
ao substitutivo.
Substitutivo que-ofcréce; c
-Tenho cerca de trinta emendas para fazer ao substitutivo,
-Proferido em plenário, Relator: Senador Amir
emendas nas quais esses pontos serão devidamente ajustados
Lando, contrário às Emendas de Ple.nário.
e, assim, elididas as controvérsias.
Passa-se à votação do substitutivo que tem preferência
: Na condição de Relato"r, _minha preocupação é, fundaregimental. - . ·
·
- _: - ; .
meritalmente, a de ajustar a Lei Orgânica à Constituição FedeA Pre~idênCf::feSCiarecC aO Plenário· que, nos termos do
ral. Mas, na exegese de algumas disposições, as controvérsias
disposto no art. 288, i"ndso III, alínea a, do Regimento Interno,
emergiram,
e o texto, então, buscou um aperfeiçoamento no
a matéria depende, para sua aprovação, de voto favÇ>rável
sehtido de evitar entrechoques, porque a Lei Orgânica deVe
da maiofia abs01uta da composição da Casa, devendo a votafavorecer o bom curn:primento·ctas atribuições constitucionais
ção ser feita pelo pro.ceSso cletrónico.
do -Ministério Público e não criar conflito eiltre dois órgãos
A Presidência solicita aos Srs. Senadores que ocupem
que têm relação muito intrínseca e íntima: a Polícia Federal
os seus respectivos lugares.
e o Ministéfió Público.
O Sr. Marco Maciel - Sr. Pr~sidente, peço a palavra
Acre:dito que, com aseme~das que se ião oferecidas, esses
pela ordem.
j)Ontcis SúãO afastados, ao menos no horizonte_ próximo desta
relação do Ministério Público com a Polícia Federal. Ademais,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
Sr. Presidente, a outros pontos que também visam, fundamena palavra ao nobre Líder Marco Maciel.
talmente, ao aperfeiçoamento do projeto foram apresentadas
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
emendas, que merecerão- devo antecipar- o parecer favorevi!)ão do orador.) - Sr. Presidente, desejo apenas fazer
rável do Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Prossegue
o encaminhamento.
Como vota o nobre Líder Humberto Lucena, do PMDB?

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB -

PB) -

Sr.

Presidente, gostaria de anunciar que o· PMDB vota com o
Relator durailte toda a tramitação desta matéria~
O SR. PRESIDENTE. (Mauro Benevides) - Portanto,
a posição definida do PMDB é ao .lado; do npbrc Sen(!.dor
Arnir Lando no seu judicioso parecer, hetmeneulà que foi
desse texto e, sobretudo, administrador de conflitos de inte~
resses entre o Ministério Público e os integrantes da Polícia
FederaL
Há informação da Secretaria - Geral da Mesa de que
já estão no plenâri040 Srs. Senadores. Falta apenas um para
garantir a votação·dcs.ta matéria,.
... ·-··--~-- __
O nobre Seriador Louremberg Nunes Rocha acaba de
chegar, garantindo, portat:Jto. o quorum.
Em votação.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente. peço
a palavra pela ordem,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela ordem.) -Sr. Presidente, pediria que V. Ex• tomasse os votos
das Lideranças, uma vez que o quorum é qualificado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Senador
Humberto Lucena,_ seguirei a sugestãp _de V, Ex~
Como vota o Líder do .I~MDB.? ..
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - O
PMDB vota '"sím".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Como vota
o Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE) "- 9 PFL vota
''sim".
Obviamente, como foram feitas emCnct_ãs__e_há também
destaques, vamos. votar o·substitutivq ressalvados os d,estaques
e as emendas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)- Como vota
o Líder do PTB?
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(Procede-se à votação.)

VOTARAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
AluiZio BeZerraÁlvaro Pacheco
Amir Lando
Antônio Mariz
Aureo Mello
Bello Parga
Beni V eras
Carlos Patrocínio
César Dias
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Dario Pereira
Elcio Alvares
Gerson Camata
Guilherme Palmeira
Humberto Lucena
Irapuan Costa Junior
Jarbas Passarinho
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Richa
Júlio Campos
Júnia. Ma_rise
Jutahy Magalhães
Levy Dias
Louremberg Nunes Rocha
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Márcio Lacerda
Marco Maciel
Marluce Pinto
-Meirit Filho
Nelson Caeneiro
Paulo Bisol
Pedro Teixeira
Ruy Bacelar
Saldanha Derzi
Valmir Campelo
Wilson Martins
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votaram
SIM 40 Srs. Senadores. Não houve abstençõ_es nem votos
contrários.
Total de votos: 40.
Não se atingiu o número mínimo necessário aO qiiOi"um
qualificado. É uma- pe-na que se registre tal fato no Senado
Federal; depois do esforço ingente e dos apelos continuados
da Mesa, não alcançamos o quorum nesta votação.

O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB ....,- MT)
-"Sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mau.ro .Beneyides) ---,Como. vota
o Líder do PSDB?
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI)- "Sim".
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (MauroBencvidesT- Como vota
o Líder do PDT?
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA)- "Sim",
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeHevides)- Como vota
o Líder do PDC?
·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador.

O SR. GERSON CAM_!\.TA (PDC- ES)- "Sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os Srs. Senadores já-podem votar. (Pausa.)

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB-CE. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, sugiro a repetição da
votação, porque há 42 Senadores no Plenário.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -·Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.
Concedo
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES ..:,5r~~ Presidente. peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -· ·
a palavra ao nobre Senador.

Concedo

O SR. JUTAHY MÁGALHÃES~(l.>Sb!i- BA.)- Sr.
Presidente, creio que podemos repetir a vot3.ção, porque,
ainda na fase do anúncio do resultado, chegaram dois Srs.
Senadores.
O SR. TEOTÓNIO VILELA FILHO - Sr. Presidente.
meu Voto é "Sim.,.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, diante da pon_deração de que Se-na~ores presentes
não exercitaram o s~u direito de voto, arlula esta votação
e procederá à outra .. Alérp; desta matérja, deveremos votar
emendas .e não queremos que remancs_ça nenhuma dúyida
quanto à lisura deste. processo de votação.
O SR. MEIRA FILHO- Sr. Presidente. peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)...,. Tem a palavra V.Ex•.
·
O SR. MEIRA FILHO (PFL- DF:).-,- Sr. Presidente,
votei '-'sim'' e meu nome não consta do placar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V.Ex' votou
no seu respectivo lugar, nobre Senador?
O SR. MEIRA FILHO - Exatamente.

o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Vamos processar nova votação. · · _- - - - A Presidênci~ pede àos Srs. Senadores _-que se encontram
nos seu·s·gabinete-s·que·venham ao Plenário~ O apelo da Pfesi~
dência tem sido quase patético. Aguardaremos_ 60 segllftctóspara o caSo de alS;um _s_ehador aipda estar se encaminhanQo
'·· ··
·
ao Plenário".
O SR. GERSON CAMATA -Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVldes) a palavra.
·

V.Éx'tem

O SR. GERSON CAMATA (PPC- ES. Pela ordem.)
- Gostaria de lembrar aos Srs. Senadores_ que o veto relativo
ao pessoal dos Correios estará sendo v~tado pelo Senado
boje, na sessão do Congresso. E há a necessidade, que emana
da urgência, do comparecimento de pelo menos 41 Srs. Sena~
dores.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Seuevides) - A Presi,
dência agradece ao nobre Senador Gerson Camata poÍ'-Iemb:rar aos eminentes Senadores que, terminada esta votação,
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em vez de retornarem aos seus gabinetes, se desloquem, depois da sessão extraordinária que vamos realizar em seguida,
p~ra o Plenário_da Cámara dos Deputados, já que a votação
hoje se inicia pelo Senado Federal.
A Mesa, embora reconheça a assiduidade dos Srs. Sena·
dores_. lamenta o vexame por que pa·ssou ontem, pois faltaraiP
-poucos Representantes desta Casa para garantir o quorum
na apreciação de matéria de interesse dos servidores dos Correios e Telégrafos.
Corri a-chegada do Senador Raimundo Lira, há quorum
para decidir.
--.-· Qs.Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se. à vot.aç~o)

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Aluizio Bezerra
Alvaro Pacheco
Amir Lando
Antonio Mariz
-AUi'eo Mello
. Bello Parga
Beni V eras
Carlos Pat.rocínio
Cesar Dias
·chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Dario Pereira
Elcío Alvares
Gerson Camata
Guilherme Palmeira
Humberto Lucena
Irapuan Júnior
João Rocha
· Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Richa
Júlio Campos
Júnia Marise
-' Jutahy Magalhães
~ Levy Dias
Louremberg Rocha
Magno Bacelar
Mansueto De Lavor
Márcío Lacerda

Marco Maciel
Mário Covas
Marluce Pinto
Meira Filho
· ·Nelson Carneiro
Nelson Wedekin
Paulo Bisol
Pedro Teixeira
RaiinunciO LiiaRuy Bacelar
Saldanha Derzi
Teotonio VIlela
Valmir Caffipelo
Wilson Martins
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votaram
''SIM" 43 Srs:·senadores. Não houve abstenções nem votos
contrários.
Total de votos: 43.
Aprovado o substitutivo do Senador Amir Lando.
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Fica prejudicãdo, portante, o projeto.

É-o seguinte o subs_titutivo-aprovacto:
EMENDA N' 01 - CCJ (Substitutivo)
TÍTULO I
Das Disposições Gerais
CAPITULO
da Definição, dos Princípios e das Funções
Institucionais
Art. 19 O MiniSté-rio Público da União, organiZado por
esta lei, é instituição permanente, essencial à fuiiÇão jurisdicional do Estado, incumbindo_-lht: a defesa da ordem jurfdida,
do regime democrático, dos iriteresses sociais SociaiS é___dos
interesses individuais indisponíveis.
Art. 29 Incumbem ao MinistériO Público as medidas necessárias para garantir o respeitO-dos poderes públicos 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 do Brasil, aos princípios informadores das relações internacionais, bem como aos direitos assegurados na ConstitUição
Federal e na lei;
b) a preservação da ordem pública, da incolumidade
das pessoas e do património público;
c) a prevenção e a corrcção de ilegalidade ou de abuso
de poder;
d) a indisponibilidade persecução penal;
e) a competêncía dos órgãos incunbidos da segurança
pública.
Art. 4<;> São princípios-instituciOnais do MinistériO Público
da União a unidade, a indivisibilidade e a indenpendência
funcional.
Art. 5~> São funções institucionais do Ministério_ Público
da União:
I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático,
dos interesses sociaiS e dos interesses individuais-indisponíveis,
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 indissolubilidade da União;
e) a indepêndencia e a harmonia dos poderes da União;
O a autonomia dos Estados, do Distrito Federal 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 ContifUCionais
relativos~

a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do poder impositivo e das receitas tributárias
e aos dereitos do contribuinte;
b) às finanças públicas;
c) à atividade econômica, à política urbana, agrkola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema. fmanceiro nacional;
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d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à tecnologia, à comunicação social e a_o meio
ambiente;
e) à segurança pública;
III- a defesa dos seguintes bens .e interesses:
a) o patrmónio nacional;
b) o patrimônio públioo e social;
c) o património cultural brasileiro;
d) o meio hambiente;
e) os direitos e interesses coletivos, especialmente das
comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente
e do idoso;
IV- zelar p.elo efetivo respeito dos poderes públicos da
União, dos serviços de relavãncia pública e dos m_eios_ de
comunicação social aos principfos, garantias, condições, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e
na lei, relativos à coinunicação social;
V - zelar pelo afetivo respeito dos poderes públicos da
União e dos serviços de relevância pública quanto:
a) aos direitos aSsegurãaos na Constituiçõa Federal relatiVos às ações e âos serviços de saúde ·e à educação;
b) aos princípiOs da legalidade, da impessoalidade, da
moralida e da publicidade;
VI- exercer outras funções previstas na ConStituiç-ão
Federal e na lei.
§ V Os órgãos do Ministério Público da União devem
zelar pela observ_ância dos princípiOs e CompetênCias da Instituição, bem como pelo livre exercíc10 de suas funções.
§ 2<;> Somente a lei poderá esp-ecificar aS funções atribuídas pela Constituição Feder~l e por· esta lei com~lem~ntar
ao Ministério Público da Umão, observados os pnncíp10s e
nOrmas nelas estabeleCidos.

CAPÍTULO II
Dos-Instrumentos de Atuação
Art. Q9 Compete ao Ministério Público da União:
{-promover a ação direta de inconstitticiorialidãde-e_
o respectiVO pedidu de medida cautelar;
_ II- promover_ a ação direta de inconstitucionalidade por
omissão;
III ---:-_promover a argüição de descumprimento de preceito furidamental decorrente da Constituição Federal;
IV .....:... promover a representação para intervenção federal
nos Estados e no Distrito Fecleral;
V- promover, Privativamente, a ação penal pública, na
forma da lei;
VI- ~petrar habeas corpus e mandado de segurança;
-VII -promover o inquérito civil e a ação pUblica para:
·
a) a proteção dos direitos constitucionais;
b) a proteção do património público e social, do meio
ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histó··. - rico, turíStiCo e paiSagístico-; - · c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 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, hõinogêneos;-sociais, difusos e coletivos.
VIII- promover õUtras ã.ções, nelas incluído o mandado
de injunção sempre que a falta de norma regulamentada tome
inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais
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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 naturalização, em virtude de atividade nocjva 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

a) da autoridade competente, pelo não exercício das incumbências, constitucioilal e legalmente impostas ao Poder
Público da União, em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação;
b) de pessoas físicas ou jurídicas, em razão da prática
de atividade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados;
XX- expedir recomendações, visando à melhoria dos
serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e b~ns cuja defesa lhe cabe promover, .fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis.
§ 1? Será assegurada a participação do Miriistério P6bliCo~tla: União, como instituição observadora, na forma e nas
condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral da República, em qualquer órgão da administração pública direta,
inâireta ou fundacional da União, que tenha atribuições correlatas âs funções da Instituição.
____
_
· § ? A lei assegurará a partiCipação do -Ministério Público da União nos órgãos colegiados eStatais, federais ou do
Distrito Federal, constituídos para defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da Instituição.

populações indígenas, incluidos os relativos âs terras por elas
tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis;
XII - propor ação civil coletiva para defes~ de interesse
· individual 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 4a ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e· índividuais
indisponíveis, especialmente quanto:
a) ao Estado de Direito e às instituições democráticas;
b) à ordem económica e financeira;
c) à ordem social;
d) ao património cultural brasileiro;
e) â manifestação de pensamento, de criação, de expresArt. 7" Incumbe ao Ministério Público da União~ _semsão ou de informação;
pre que necessário ao exercício de Su~ funções institucionais:
f) à probic;lade administrativa;
I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos admig) ao meio ambiente;
nistrativos; _ _
.
_
I I - requisitar diligências investigatórias _e a insta,Uração
XV- manifestar-se em qualquer fase dos processos, ~-c;~
lhendo solicitação do juiz ou por sua iD.iciativa, quando enten- deinquérito poii_cial e de inquérito policial militar, podendo
acompanhá-los e produzir provas;
der ~xistente interesse em ca~sa que justifique a-_interv~~ção;
III -requisitar à autoridade ~ompetente a instauração
XVI-intervir em todos os feitos, em_todos_os_~aus
de procedimentos admit:tistr~)ivos, podendo a~<?mpanhá-los
de jurisdição? quandO for interessado na causa pessoa juríd~a
de direito público, Estado estrangeiro ou organismo interna- e produzir provas;
IV - requisitar o auxílio de força policial.
.
cional;
Art. 89 Para o exercício -de suas atribuições, o MinisXVII- propor as açóes cabíveis para:
- tério Público da União poderá:
a) perda ou suspensão de direitos políticos, nos casos_
I - notificar testemunhas e requisitar sua coilduÇãQ coerprevistos na Constituição FCderal;
.
_
citivá, no caso de ausência injustifiCada;
b) declaração de nulidade de atos ou contratos 'geradores
II - requisitar informações, exanles, perícias e documendo endividamento externo da União, de suas autarquias, funtos_ de autoridades da Administração Pública direta ou indidações e demais entidades controladas pelo Poder Público reta;
Federal, ou com repercussão direta ou indireta em ~uas finanIll- requisitar da Adniinistração Pública serviços temças;
porários de seus servidores e meios materiais necessários para
c) dissolução compulsória de associaç6~, inclusive de
a realização de atividades específicas;
partidos políticos, nos casos previstos na Constituição Fede~al;
IV- requisitar informações e documentos a entidades
d) cancelamento de concessão ou de permissão, nos casos
privadas;
previstos na Constituição Federal;
V- realizar inspeções e diligências investiiatórias;
e) declaração de nulidade de cláusula contratual que conVl -ter livre acesso a qualquer local público ou privado,
trarie direito do consumidor.
respeitadas as normas constitucionais pertinentes â inviolaXVIII -representar:
bilidade do domicilio;
a) ao órgão judicial competente para quebra de_ sigilo
VII -expedir notificações e intimações necessárias aOs
da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados
procedimentos e inquéritos que instaurar; - e das comunicações telefónicas, para fins de i1,1vestigaçâo crimiVIII - ter acesso incondicional a qualquer banco de danal ou instrução processual penal, bem como manifestar-se
dos de caráter p6blico ou relativo a serviço de relevância
sobre representação a ele dirigida para os mesmos fins;
pública.
b) ao Congresso Nacional, visando o exercício das com~
§ 1' O membro do Ministério Público será civil e crimipeténcias deste ou de qualquer de suas Casas ou comissões;
nalmente responsável Pelo uso indevido das informações e
c) ao Tribunal de Contas da União, visando o exercício documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese, 'Poderá
das competências deste;
ser proposta também pelo ofendido, subsidiariamente, na ford) ao órgão judicial competente, visando à aplicação de
~ da lei processual penal.
penalidade por infrações cometidas contra as normas de. prote§ 2> Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério
ção à infância e à juventude, sem prejufzo da promoção da -Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilO, sempreIesponsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível;
juízo da subsistência do caráter sigiloso da informação, do
registro, ~o dado ou do documento-que lhe seja fornecido.
XIX- apurar a responsabilidade;
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§ 39 A falta ínjustificaôa e o retardamento indevido do
cumprimento das requisiçõeS do Ministério Público implicarão
a responsabilidade de quem lhe der causa.
§ 49 As correspondências, notificações, requisições e inti-mações do Ministério Público quando tiverem como destinatário 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 diplomática de caráter permanente serão encaminhadas e levadas a efeito pelo Procurador-GCral âa Rep"UOiiCa
ou outro órgão do Ministério Público a quem essa atribuição
seja delegada, cabendo às autoridades mencíonadas .fixar data,
hora e local em que puderem ser ouvidas, se for o caso.
§ 59 As requisições do Ministério P-úblico serão- feitas
fixando-se prazo razoável de até 1O(dez) dias úteis para atendimento, prorrogável mediante solicitaçãO- justifiCáaa:
CAPÍTULO III
O Controle Externo-da Atividade Polidal
Art. 99 O MinlStériõ--piíblico da União _exercerá o controle externo da ativlâade policial por·meio de medidas administrativas e judíciais, podendo, especialmente:
I - ter livre ingresso e realizar inspeção em estabelecimentos prisionais;
- - II -ter acesso a quaisquer documentos relativos à ativi-- dade de polícia ]Udiciária;
III- requisitar providências para ·sanãr- a omissão indevida ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de
poder;
IV- representar à autoridade conipetente para abertura
de inquérito sobre a omissão ou fato ilícito ocorridos no exercício da atividade policial;
V -promover a ação penal por abuso de poder.
Art. 10. A prisão de qualquer pessoa, por parte de autoridade federal ou do Distrito Federal e TerritórioS, deverá
ser comunicada imediatamente ao Minfstério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e
cópia dos_documentos comprobatórios da legalidade da prisão.

CAPÍTULO IV
Da Deresa dos Direitos Constituciona~
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 as-siilar.
Art. 13. Recebidas ou não as informações e instruído
o caso, se· o Procurador dos Dire:itós do Cidadão concluir
que direi"toS COnstitucionais foram ou então estão sendo desrespeitados, deverá notificar o responsável para que tome as
providências necessárias ·a prevenir a repetição oU que aetermine a cessação do desrespeito verificado.
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 inconstitucionais.
Art. 15. É- vedado .los órgãos de defesa dos direitos
constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de
direitos individuais lesados.
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§ }'? Quando a legitimidade para a ação decorrente da
inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a outro órgão do Mini~tério Público, os elementos de informação ser-lhe-ão remetidos.

§ zo Sempre- que o titular do direito lesado não púder
constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao Minístério Público, o caso, com os elementos colhidos, será encami--nhado à Defensaria Pública competent"e.Art. 16. A lei regulará os pro-cedimentos da atuação
do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais
do cidadão.
CAPÍTULO V
Das Garantias e das Prerrogativas
Art. 17. Os membros do Ministt!rio 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;
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, § zo, I, da Constituição Federal.
Art. 18. São prerrogativas dos membros do Ministérío
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 i"á:zão-de serviço, em
qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia
constitucional da inviolabilidade do domicHio;
d) a prioridade em qualquer serviço de transporte ou
comunicação, púhlica ou privado, no território nacional, quando em serviço de caráter urgente;
e) o porte de arma. independentemente de autorização;
O car!eira_ d_e__inde_ntidade 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, d e e do inciso II, alíneas d, e e f, deste
artigo;
IT- processuais:
a) do Procurador-Gerar da República, ser processado e
julgado, nos crimes comuns, pelo Supremo Tribunal Federal;
pelo Senado Federal, nos crimes de responsabilidade;
b) do memhro do Ministério Público da União que oficie
perante tribunais, ser proCessado e julgado, nos crimes comuns
e de responsahilidade, pelo Superior Tribunal de Justiça;
c) do membro do-Ministério Público da_União que oficie
perante juízos de primeira instância, ser processado e julgado,
no~ crímes comuns e de responsabilidade,_ pelos Tribunais
Regionais l='ederais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
d) não ser preso ou dedito, senão por ordem escrita do
tribunal competente ou em razão de flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunlcãção
àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República, sob pena
de responsabilidade;
e) ser recolhido à prisao especial ou à sala especial de
Estado-Maior, com direito a priVãCidade e à disposição do
tribunal competente para o julgamento, quando sujeito a pri-_
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são antes da decisão final; c a dependência separada no estâbe-

lecimento crri que tiver de ser cumprida a pena;
f) não ser indiciado cm inquérito policial, observando-se
o disposto no parágrafo único deste artigo; - -_
g) ser ouvido, como testemunhas, cm 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 fci~Os em que tiver
que oficiar. (1)(125)
Parágrafo únicOA QuandO,- no--cuisO -de inVestigaÇão,
houver indício da prática de infração penal por membro do
Ministério Público da UniãO, a iú.ator'idade- policial, civil ou
militar, remeterá ímediatamcnte 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 ofiCie-m.
Art. 20. Os_ órgãos do Ministérío Público da União terão presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos
colegiados em que oficiem.
Art. 21. As garantias e prerrogativas dos membros do
Ministério Público da União são inerentes ao exercício de
suas funções e irrcnunciáveis.
Parágrafo único. - -As garantias e _j)rcrrogii{jva~· prevista-s'
nesta lei não excluem as que sejam estabelecidas em outras
leis.

CAPÍTULO VI
Da Autonomia do Ministério Público
Art. 22. Ao Ministério Público da União é assegurada
autonomia funcional, admiriisüiltiva e filtancefra,--Càbenâolhe:
I - propor ao Poder Legislativo a criação e extinção
de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fi_Xação_d_os
vencimentos de seus membros e servidores;
II -promover os cargos de suas carreiras c dos serviços
auxiliares;
III- organizar os-serviços auxiliares;
IV - praticar atas próprios de gestão.
Art. 23. O Ministério Público da União elaborará sua
proposta orçamentária dentro dos limítcs-_da lei de diretrizes
orçamentárias.
§ 1<.> Os recursos correspondentes às suas dOtações orça~
mentárias, compreendidos o_s créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de. cada mês.
§ 2(' A fiscalização contábil, financeira, 01-Çimentária,
operacional e patrimonial do Ministério- Público da União
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle
externo, com o auxilio do Tribunal de COntaS da União, segundo o disposto no Título IV, Capitulo I. Scção IX,
Constituição Federal, e por sistema próprio de controle interno.
§ 3(' As contas_ referentes ao exercício anterior serão
prestadas, anualmente, dentro de sessenta dias da abertura
da sessão legislativa.

aa

CAPÍTULO VIl
Da Estrutura
Art. 24. O Ministério Público da União compreende:
I - o MiniStéfio Público Federal;
II- o Ministério Público do Trabalho;
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III - o Ministêrio Público Militar;
IV- o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Parágrafo único. A estrutura básica do Ministério Público da União será organizada por regulamento, nos termos
da lei.

CAPÍTULO VIJI
Do Procurador-Geral da República
Art. 25. O Procurador-Geral da República é o chefe
do _Minjst~rj_o Pú]Jlico da_ União, nomeado pelo Presidente
da República dentre integrantes da carreira, maiores c;I~ !rinta
e cinco anos, após a_ aprovação de seu nome pela maioria
absoluta do Senado Fede_ral. para mandato de dois anos, permitida a recondução. precedida de nova recisão do" Senado
Federal.
·
··
Paráirafo único: · A exonúãÇa'o, de oficiO, -dO ProCUrador-Geral da República, por iniciativa do Presidente da República, deverá ser precedida de autorização da maioria absoluta
do S.enado Federal, em votação secreta.
Art. 26. . São atribuições do Procurador-Geral da Repú·
blica, corno Chefe do Ministério Público da União:
I - representar a instituição;
. -.II -propor ao Poder Legislativo os projetas de lei sobre
o Ministério Público da União;
III - apresentar a proposta de orçaffiento do Ministério
Público da União, compatibilizando os anteprojetos dos diferentes ramos da Instituição, na forma da lei de diretrizes orçamentárias;
IV- nomear e dar posse ao Vice-Procurador-Geral da
República, ao Procurador-Geral do Trabalho, ao Proçurador-Geral da Justiça Militar_. bem como dar posse ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
- V- encaminhar ao Presidente da República- ã lista tríplice para nomeação do Procurador-Geral de Justiça do Distrito
Federal e territórios;
VI --encaminhar aos. respectivos Presidentes as _li_stas
sêxtuplas para composição dos Tribunais Regionais Federais,
do Tribunal de_ Justiça do Distrito_ Fe4eral e Ten'itórios; do
Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e dos_Tribunais R~gionais do Trabalho;
VII - dirimir confl_itos de atribuição entre integrantes
de ramos diferentes do Ministério Público da União;
VIII -praticar a tos de gestão administrativa, financeira
-e de pessoal;
- IX- prover e desprover os cargos das carreiras do Ministério Público da União e de seus serviços auxiliares;
X- arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros
do Ministério Público da União, nos casos previstos nesta
lei;
XI :- fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários;
XII- exercer outras atribuições previstas em lei;
XIII -exercer o poder regulamentar, no âmbito do Ministério Público da União, ressalvadas as competências estabelecidas nesta lei para outros órgãos nela instituídos.
§ 1" O Procurador-Geral da República Poderá delegar
aos ProcuradOres-Gerais as atribuições previstas nos itens VII
e VIII deste artigo.
§ 29 A delegação também poderá ser feita ao DiretorGeral da Secretaria do Ministério Público da União para a
prática de atos de gestão administrativa, fillanceira e de pessoal, estes apenas em relação aos servidores e serviços auxiliares.
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Procurador~Geral

CAPÍTULO IX
Do Conselho de Assessoramento Superior do
Ministério Público da União
Art. 2E. -O_ Ccihselho de AsseSsorà.ffice~to Superior_ do
Ministério Público da União, sob a presidência do Procurador-Geral da Repúblicá. será integiado pelO Vice-Procurador-Gerhl da Repúblka, pelo Procurador-Geral do TrabalhO,
pelo Procurador-Geral da Just_iça_Militar e _peJo Procurad9fGeral de Justiça do Dstrito Fe_dú-al e-TúriiOrios.
Art. 29. As reuniões do Conselho -de ASsesSoramento
SuperiOr do Ministério Público da União serão convocadas
pelo Procurador-Geral da República, podendo solicitá-las
qualquer de_seus membros.
· Art. 30. O Ccírisclhci de Assessofameiüo Superior do
Ministério Público da U riião deverá opinir sobre ·as matérias
de interesse geral da Instituição,e cm especial sobre:
I - projetaS de lei de interesse comurt( do Minstério
Público da União, neles incluídos:·
a) os que visem ·alterar nornta:s·gerais da Lei Orgânica
do Ministério Público da União;
b) a proposta de orçamento do Ministério Público da
União;
c) os qu'e propmlhanl. a fixação ·dos vencimentos naS carreifas e nos serviços-·auxiliares:
·
· .·:__ . . - .. _ ,
II~ a organização ·e o fuhcibnàmenfo da- DíreiOria-Geral
e dos Serviços da Secretária dó Ministério Público da União.
Art. 31. O ·conselho dC.AssêssorãiTIC-iitO Superior poderá propOr aos Corlselhos- Superiores dos diferenTe-s-ramos
do Ministério Público da União medidas para unifõrmizai
os atos decorrentes de seu poder normativo.
CAPÍTULO X

Pas Carreiras
Art. 32. As-- carreiras dos diferentes ramos do Ministério Público da_U~Úlo são independentes entre Si. tend~ cada
uma delas organização pr6pria, na forma desta lei.
Art. 33. As funções do Ministério Público da Ufiião
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 ofi"cio"s. em_ -que.
serão ex.ercidas suas funções.

CAPÍTULO XI
Dos Serviços AÕ.xiliares

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-lhe os serviços auxiliares de apoio_ técnico e administrativo
à instituição. - ·
Art. 36. O pessoal dos serviços auxiliares será organizado em quadro prõpricrde carreira, sob regime estatutário,
para apoio técnico-administrativo adequ-ado às atividades específicas da Instituição.
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TÍTULO 11

dã República designará,

dentre os.integrantes da carreira, maiores de _trinta e cinco
anos, o V ice-Procurador-Geral da República, que o substituirá
em seus impediamentos. No .caso de vacância, exercerá o
cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério
Público Federal, até o provimento definitivo do-carg-o.-
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Dos

Ramo~

do Ministério Público da União

CAPÍTULO I
Do Ministério Público Federal

.

SEÇÁO I

.

. ... _

Da Competência, dos Órgãos e da Carreira
Art. 37. O Mjnistério 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 Juízes
Eleitorais;
II- nas causas de competência de quaisquer juízes e
tribunais, para defesa de direitos e interesses dos índios e
das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de Yalor artístico, estético, histórico, turístico e paisagísticO, integrantes do patrimôniO nacional;
III -em carâter 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 patrimônio -público e da
ordem jurfdica, no âmbito das competências previstas no art.
71 da Constituição Federal e da legislação pertinente.
§ 1" O Ministério Público Federal será parte legítima
para interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça
dos Estados nas representações de inconstitucionalidade~
§ 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 atribuições específicas.

Art. 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos Capítulos I. II, III e IV do Título
I, incumbindo-lhe, especialmente:
-_'I- instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatas;
II- requisitar diligências investigatórias e a- instauraç~o
de inquérito policial, podendo acompanhá-los e apresentar
provas;
III- requisitar à autoridade federal competente a instauração de procedimentos administrativos, podeitdo acompanhá-los e produzir provas;
IV -exercer o controle externo da atividade das polícias
federais, na forma do art. 9~;
V- participar dos Conselhos Penitenciários;
Vl- 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 ~a Justiçª_Federa_l e da 1t,!~~iça Eleitora_!:
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;
II- pelos órgãos da administração pública federal direta
ou indircta;
III- pelos concessionáriõ!i e·permissiónarios de serviço
público federal;
IV -por entidades que ex~rç~111_outra função delegada
da União.
Art. 40. O Procurador-Geral da República designará,
dentre o~ Subprocuradores-Gerais da República e mendiante
prévia -aprovação- dó nome pelo Conselho Superior, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as fim-
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ções do ofício pelo prazo de dois anos, permitida uma reconduM
ção, precedida de nova decisão do Conselho Superior.
§ 19 Sempre que possível, o Procurador não acumulará
o exercício de suas funções com outras do Ministério Público
Federal.
§ 2\' O Procurador somente será dispensado, antes do
tempo de sua investidura, por iniciativa do Procurador-Geral
da República, anuindo a maioria ahs_oluta do Conselho Superior.
Art. 41. _ Em cada Estado e no DíStrito Federal será
designado, na forma do art. 49,111, órgão do Ministério Público Federal para exercer as funções do ofício de Procurador
Regional dos Direitos do Cidadão. . .
- .
Parágrafo único. O ProcuradOr Fe.deral dos Direitos do
Cidadão expedirá instruções para o e:xerdcio das funções dos
ofícios de Pro_curador dos Direitos do Cidadão, respeitado
o princípio da independência funcional.
Art. 42. A execução da medida prevista no art. 13 in~
curnbe ao Procurador Federal dos Direitos do Cidadão.
Art. 43. São-órgãos_ do MinistériO Público Federal:
I - o Procurador~Geral da República;
II -o Colégio de Procuradores da República;
III -o Conselho Superior do Ministério Público Federal;
IV- as Câmaras de Coordenação _e Revisão do Minis~
tério Público Federal;
V- a Corregedoria do Ministério PúbliCo Federal;
VI -os Subprocuradores~Gerais_da República;
VII -os Procuradores Regionais da República;
VIII- os Procuradores da República.
Parágrafo único_. As Câmaras de .Coordenação e_ Revi~
são poderão funCionar iSoladas ou reunidas, integrando Con~
selho Institucional, conforme dispuser O seu regirriento.
Art. 44. A carreira tlo MiniStério P-Ul)lico federal é
constitUída pelos cargos de Subprocll:ra_doz:_~Geral da RepúM
blica, Procurador Regional da República e Procurador da
República.
·
-Parágrafo único. O cargo inicial d-a carreira- é-o-ele ProM
curador da República e o do último nível o de SUbprócuraM
dor-Geral da República.

SEÇÃO II.
Da Chefia do Ministério Público Federal
Art. 45. O Procurador-Geral da República é o Chefe
do Ministério Público Federal.
Art. 46. Incumbe ao ProcuradorMGeral da República
exercer as funções_ do Ministério Público junto ao Supremo
Tribunal Federal, manifestandoMse previamente em todos os
- ----- -- -processos de sua competência.
Parágrafo único. O ProcuradprMGerat da República
proporá perante o SupremO Tribunal Federal:
I - a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo federal ou estadual e o respectivo pedido de medida
cautelar;
II- a representação para intervenção federal nos EstaM
dos e no Distrito Federal, nas hipóteses do art. 34, VII, da
Constituição Federal;
III -as ações cíveis e penais cabíveis.
Art. 47. O_ ProcuradorMGer31 da República designará
os Subprocuradores-Gerais da República que exercerão, por
delegação, suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal.
·
§ 19 As funções do Ministério Público Federal junto
aos Tribunais Superiores da União, perante os_ quais lhe com-
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pete a tua r, somen_te poder~o ser exercidas por titular d,o cargo
d_e_Subprocurador-Geral da República.
§ 2~ Em caso de vaga ou afastamento de Subpl-ocuradorMGeral da República, por prazo superior a 30 (trinta) dias,
poderá ser convocado Procu:r~dor _Regional da República para
substituição, pelo voto da maioria do ,C0nS~lh9.Su'p_efiOr.
§ 3" O Procurador Regional da República ~()nvOcado
receberá a diferença de vencimento correspondente ao cargo
de Subprocurador-Geral da República, inclusive diárias e
transporte, se for o caso.
Art. 48. Incumbe ao Procurador-Geral da República
propor perante o Superior Tribunal de Justiça:
I - a representação para intervenção federal nos Estados
e no Distrito Federal, no caso de recusa à exec.ução de lei
federal;
_ _ _
II- a ação penal, nos casos previstos no art. 105, _1,
a, da Constituição Federal.
Parágrafo único. A comp~tência_ péevista· neste artigo
poderá ser delegada a Subprocurador~Geral da RePúbliCa.
Art. 49. São atribuições do Procurador-Geral da RepúM
blica. como Chefe do Miriistério Público Federal:
I -representar o MinistériO Público Federal;
I I - integrar, como membro nato .. e presidir o COlégio
de Procuradores da República, o cons-elho Superior do MinisM
tério PUblico Federal e a Comissão -de Concurso;
III- designará DefensOr- FeCfáãi dos Direitos do Cidadão e os titulares da Defensaria nos Estados e no Distrito
Federal;
_~
IV - designar um dos membros e o Coordenador de ca~a
uma das Câmaras de _Coordenação e Revisão do Ministério
Público Federal;
V - nomear o CorregedorMGeral do M~~ístério PúbliCo
Feder31, segundo lista formada pelo Conselho Superior; VI- designar, observados os- critérios da lei e 9s estabel~_cidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que eXercerão
-suas funções os m~mbros do Ministério Público Federal; _
VII -designar:
a) o Chefe da -Procuradoria Regional da República, dentre os Procuradores Regionais da República lotados na respecM
tiVa Procuradoria Regional;
b) o Chefe da Procuradoria da República nos Estados
e no Distrito Federal, dentre os Procuradores _da República
lotados na respectiva unidade;
VIII- decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal;
IX- determinar a abertura de correição, sindicãncia ou
inquéritO administrativo;
X- determinar instauração de inquérito ou processo adM
ministiéltivo contra servidores dos serviços auxiliares;
XI- decidir processo disciplinar contra membro da carM
reira ou servidor dos serviços auxiliares~ aplicando as sanções
__ .
cabíveis;
XII- decidir, atendendo à necessidade do serviço, soM
bre:
a) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de designações;
- XIII - autorizar o_ afastamçnto de membros do MinisM
tério Público Federal, depois de o_uyido o Conselho Superior,
nas hipóteses previstas em lei;
XIV- dar posse aos membros do Ministério Público Federal;
XV- designar membro do Ministério Público Federal
para:
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a) funcionar nos órgãos cm que a participação da instituíção seja legalmente prevista, ouvido o Co_nselho S_uperior;
b) integrar comissões téCnicas ou cient~fi~s. "relacionadas
às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior;
c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vaM
cãncia, afastamento temporário, ausência, impedimento ou
suspeição do titular, na inexistência ou falta do substitutivo
designado;
d) funcionar_ perante juízos que não os previstos no Inciso
II, do art. 37, desta lei;
e) acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais instaurados em áreas estranhas à su_a_competênci;i específica, desde que relacionados a fatos de interesses
da instituiçãO.
, __
.. . .
__
XVI -homologar, ouvido o Conselho Superior, o reSultado do concurso para ingresso na carreira;

III -eleger, déntre os Subprocuradoies-Gerais da República e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, quatro membros do Conselho Superior do Ministério Público Federal;
IV -opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição.
§ 19 Para os fins previstos nos incisos I, II e III, deste
artigo, prescindi~-se-á de reunião do Colégio de Procuradores,
procedendo-se segundo dispuser o seu Regimento Interno e
exigindo-se o voto da rnaiorí<i-absoluta dos eleitores.
§ 29_ -Excepcionalmente, em caso de interesse relevante
da Instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local
designado pelo Procurador-Geral da República, desde que
convo_cado por ele ou pela maioria de seus membros.
§ 39 O Regimento Interno do Colégio de Procuradores
da República dispOrá sobre seu funcioriamento.

XVII- fazer publicar aviso de existência de vaga na-lOtação e na relação bienal de designações;
__ _---XVIII - elaborar a proposta orçamerltária· dO M.hiíSiériO
Público Federal, submetendo-a, para aprovação, ao Conselho
Superior;
XIX- organizar a prestação de contas do exercício anterior;
XX- praticar a tos de gestão administrãtíva~ financeira
e de pessoal;
XXI- elaborar o relatório das atividades do Ministério
Público Federal;
XXII- coordenar as atividades do Ministério Público
Federal;
XXIII- exercer outras atividades previstas em lei.
Art. 50. As atribuições do Procurador-Geral da República, previstas no artigo anterior~ pode-rão ser delegadas:
I - a Coordenador de Câmara de Coordenação 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, caberá ao
Subprocurador-Geral da República que for designado pelo
Conselho Superior do Ministério Público Federal.
SEÇÃOIII
Do Colégio de Procuradores da República
Art. 52. O Colégio de Procuradores da República, presidido pelo Procurador-Geral da República, é integrado por
todos os membros da carreira em atividade no Ministério
Público Federal.
Art. 53. Compete aó Colégio de Procuradores da República:
I - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e
secreto, a lista sêxtupla para a composição do Superior Tribunal de Justiça, sendo elegíveis os membros do Ministério Público Federal, com mais de dez anos, na carreira, tendo mais
de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
II-elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo
e, secreto, a lista sêxtupla para a composição dos Tribunais
Regionais Federais, sendo elegíveis os membros do Ministério
Público Federal, com mais de dez anos de carreira, que contêm
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de
idade, sempre que possível lotados na respectiva região;

SEÇÃOIV
Do COnselho SUperior do Ministêrio-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-GeraldaRepública, que o integram como membros natos;
II- quatro Subprocuradores-Gerais da República, elei-tos para um mandato de dois anos, na forma do art. 54,
III, desta lei, permitida uma reeleição;
III- quatro Subprocuradores-Gerais da República 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
incisos II e III, os demais votados, em ordem decrescente,
observando-se os critérios gerais- de desempate.
§ 29 O Cotiselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente, que substituirá o Presidente em seus impedimentos e em
caso de vacância.
Art. 55. O Conselho Superior do Ministério Público
Federal reunir-se-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.
Art. 56. Salvo disposiÇãO em contrário, as deliberações
do Conselho Superior setão tomadas por maioria simples de
votos, presente a maioria absoluta dos seus membros.
§ 19 Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá
a solução mais favorável ao acusado.
§ 29 As deliberações do Conselho Superior Serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o Regimento Interno determinar sigilo.
~ Art. 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério
Público Federal:
I -exercer o poder normativo no âmbito do Ministério
Público Federal, observados os princípios desta lei, especialmente para elaborar e aprovar:
a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procuradores da República e os das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal;
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 Federal;
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d) os critérios- para distribuição --ciC~irtquérhos, = procediM
mentes administrativos e quaisquer outroS feítos-,--no Ministério Público Federal;
e) os critérios de-promoção por merecimenló, na carrerra;
O o procedimento para avaliar o cumprimento das condi"M
ções do estágio probatório;
------I I - aprovar o nome do Defensor Federal dos Direitos
·
.
do Cidadão;
III- indicar integrantes das Câáiar3s ·de Coorçtenação
e Revisão;
· ·
,__
IV -aprovar a destituição do Procurador Regional EleiM
torai;
V- destituir, po"r iniciatiVa do Procurador-Gúal da ReM
pública e pelo voto de duas terças partes de seus membros,
antes do término do mandato, o Corregedor-Geral;
VI- elaborar a lista tríplice para Corrêgedor-Geral do
Ministério Público Federal;
VII -elaborar a lista trí_plice destinada à pr9moção por
merecimento;
-- - -·
VIII- aprovar a lista de antigüidac!{!~_çlos membros do
Ministêrio PúbliCo Federal e decidir sobre_ as reclamações _a
ela concernentes;
.. =
IX -indicar o meinbro do MinistériO Público Federal
para promoção por -antigüidade, observaçlq 9 disposto no art.
93, II, letra d, da Constituição Federal;
X- designar o Subprocorador-qeral da R~pública para
conhecer de inquérito, peças de informaçãO-ou representaÇão
sobre crime comum atribuível ao Procurador-Geral da RepúM
blica e, sendo o caso;-promc;:v-ey-a-aÇão penai;
XI- opinar sobre a designação de membro-do Ministério
Público.Federal para:
a) funcionar nosórgáq_s em que a parücipaÇão da Institui~
ção--seja legalmente prevista;
b) integrar comissões téctiicas ou científiCas relacionadas
às funções da instituição;
XII- opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público Federal;
XIII- autorizar a designação, em caráter e:x:_cepcional,
de membros do Ministério PUblico Federal, para exercício
de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios
diferentes dos estabelecidos para cada categoria;

XIV- determinar" a realização de correições e_ s.\ndicân_M
cias e apreciar os refatóríos corresPondentes;
XV- determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro d?~Ministério Público
Federal, apreciar seus relatórios e propor ~s.medidas cabíveis;
XVI- determinar o afastamento pteventivo do eXercício
de suas funções, do membro do Ministétio Público Federal
ihâiciado 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 Fede"ral;
XVIII -decidir sobre o cumprimento do estágiO probatório por membro do Ministério Público Federal, encaminhando cópia -da decisão ao Procura~or-Geral da República,
quando for o caso, para ser efetiVada sua exoneração;
XIX- decidir sobre remoção e disponibilidade de membro 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 contra membro do Ministério Público Federal que
seja vitalício, nos casos previstos nesta lei;
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_ X_.XI -opinar sobre os pedidos de reversão de membro
da carreira;
XXII- opinar sobre o encamirihamento de proposta de
lei de aumento do número de cargos da carreira~
XXIII- deliberar sobre a realização de concurso para
iilgfesso na carreira, designar os membros da Comissão
de Concurso e opinar sobre a homologação dos resultados;
XXIV- aprovar a proposta orçamentária que intêgrará
o projeto de orçamento do Ministério Público da União;
XXV- exercer outras funções estabelecidas em lei.
§ lo O Procurador-Geral e qualquer membro do Conselho Superior estão impedidos de p_articipar das decisões _deste
nos mesmos casos previstos- naS leis processuais para o iinpédimento e a suspeição de membro do Ministério P'Ublico.
§ 29 As deliberações relativas aos incisos I, alíneas a
e e, IV, XIII, XV, XVI, XVII, XIX e XXI somente poderão
ser.tomadas com o voto favorável de~_ peJo menos, duas terças
paites dos membros do Conselho Superior.

-o

SEÇÃOV
Das Câmaras de Coor,denação _e Revisão do
·
Ministério Público Feder~l

Art. 58. As Cãmaras de CoordeDação e Revisã-o do Ministério Público Federal são os órgãos setoriais de coorde- ·
hação, de integração e de revisão do exercício funcional na
·instituição.
Art. 59. As Câmaras de Coordenação e Revisão serão
organizadas por função ou por matéria, através de ato normativo.
Parágrafo úriiCo. __ Q Regimento Interóo, que disporá sobre o funcionamento das Câmaras de Coordenação e Revisão.
será elaborado e aprovado_ pelo Conselho Superior.
-- Art. 60. As Cânlar-aS de ·coordenação e Revis~o·serão_
CO!'llpostas por três membros do MiiüsiéfiO Público Federal,
sendo um indicado pelo Procurador-(Jefa] da_ Repúl?li_ca e
dois pelo Conselho Superior, juntamente com seus suplentes, ·
para um mandato de dois a~os, dentre integrantes do último
grau da carreira, sempre que possível.
Art. 61. Dentre os-integrantes da Cãma:fã de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo ProcuradorGeral para a função exec~tiva 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 setor de sua
competência, observado o 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- 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 distribuição especial de feitos, que
por sua contínua reiteração~ devam receber tratamento uu.iforme;
VI- resolver sobr-e a distribuição espeCial de itlquériiõs,
feitos e procedimentos, quando a matéria, poT sUa naturez-a
ou relevância, assim o exigir.
VII -decidir os conflitos entre os 6rgãos do Ministério
Público Federal.
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Parâgrafo único. -A competência fixada nos incisos V
e VI será exercida segundo critérios objctivos previamente
estabelecidos pelo conselho Superior.
SEÇÃO VI
Da Corregedoria do Ministério Público Federal
Art. 63. A oorregedoria do Ministério Público Federal,
dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizad-Or das
atividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério
Público.
Art. 64. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Pro-curador Girai da Republica dentre os Subprocuradores-Gerais da República, íilte-grarites--de liSta- trípliCe- dã:b~rada pelo
Conselho Superior, para triandatO de dois anos, renovável
uma vez.
§ 19 Não poderão integrar a lista tríplice os me_mbros
do Conselho Superior.
·
§ 29 Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais
integrantes 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 téirnino do mandato,
pelo Conselho Superior, observado o disposto no ifl.Ciso V
do art.57.
Art. 65. COmpete ao Corregedor-Geral do MiniStério
Público Federal:
I - particípar, sem direito a voto, das reuniões do Conse-lho Superior;
11- realízar, de ofíciO, oU por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias,
apresentando os respectivos relatórios;
III- instaurar inquérito contra integrante de carreira e
propor ao Coriselho Superior a i~S!auração do processo administratiVo conseqüente;
-IV- acompanhar o estágio probatório dos menbros do
Ministério Público Federai;V- propor ao-conselho Superior a exoneração de membros do Ministério Público Federal que não cumprir as c9ndições do estágio probatório.
SEÇÃO VII
Dos Subprocuradores-Ge111is da República
Art. 66. Os Subprocuradores-Gerais da Repúblicas serão designados para oficiar junto a-O-Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior
Eleitoral e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.
§ to No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior· Eleitoral, os Subprocuradores-Gerais da República atuarão por delegação do Procurador-Geral da República.
§ 2• A designação de Subprocurador-Géral da República para ofidar em órgãos jurisdicionais d~ferentes dos previstos para a ·categoria dependerá de autorização do Conselho
Superior.
Art. 67. Cabe aos Subprocuradores-Gerais da Repú~
blica, privativamente, o exércicio das funções de:
I - :Vice-Procurador-Geral da República;
II- Vice-Procurador-Geralo Eleitoral;
III- Corregedor-Geral do Ministério Público Federal;
IV- Procurador Federal dos Direitos do Cidadão;
V - Coordenador de Câmara de Coordenação e Revi-

são.
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SEÇÃOVIII
Dos Procuradores Regionais da República
Art. 68. Os Procuradores Regionais da República serão designados para oficiar junto aos tribunais Regionais Federais.
Pará_grafo 'único._ A designação de Procu,rador Regional
·da República para oficiar em órgão juriSdicionais diferentes
dos previstos para a categoria dependerá de autorização do
Conselho Superior.
Art. 69. Os. PrOcuradores RegionaiS da República serão lotados nos óficios nas Procuradorias Regionais da Repú~
blica.
SEÇÃOIX
Dos._P_rocuradores ~a República
Art. 70. _ Os .Procuradores da Re_pública serão designados para oficiar jun-to aos Juízes Fiderais e-Junto aos Tribunais
Regionais Eleitorais, onde não for sediada a Procuradoria
Regional da República.
Parágrafo únicO. A designação de Procurador da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos Pre·
vistos para a categoria, dependerá de autorização do Conselho
Superior.
Art. 71. Os Procuradores da República serão lotados
nos ofícios nas Procuradorias da República nos Estados e
no Distrito Federal.
SEÇÃOX
Das Funções Eleitorais do Ministério Público Federal
Art. 72. Compete ao Ministério Público, atuando- iúil-todas as fases e instâncias do processo eleitoral.
Parágrafo único. Ministério Público Federal tem legimitação para propor, perante o juízo competente, as ações para
declarar ou decretar a nutilidade de negócios jurídicos ou
atos da administração pública, infrigentes de Vedações legais
destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade ou o
'
' abu.so do poder político ou adminl.stra:tivó. Art. 73. O ProCU!ador~Gérãl Eleitoral é o Procurador~ Geral âa República.
Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitorar 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 exer~
ceras funções do Ministério Público nas causas de competência
do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único. Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral. o Procurador-Geral poderá designar, por necessidade
de serviço, membros do Ministério Público Federal para oficiarem, com sua aprovação, perante o Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 75. Incube ao Procurador-Geral Eleitoral:
I -designar o Procu:çador Regional Eleitoral em cada
Estado e no Distrito Federal;
II- acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral
Eleitoral;
III- dirimir conflitos de atribuições;
IV- requisitar serVidores da União e de autarquias,
quando o exigir a necessidade do serviço,sem prejuíso dos
direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou
empregos.
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Art. 76. O Procurador Regional Eleitoral, dentre os
Procuradores Regionais da República no Estado c no Distrito
Federal, ou, onde não houver, dentre os Procuradores da
República vitalícios,--para um mandato de dois anos.
§ 19 O Procurador Regional Eieítoral poderá Sei reconduzido _uma vez.
- --§ 2~ O Prbci:.rrildor Regional Eleitoral poderá ser destitufdo, antes do término do mandatp, por iniciativa.do Procurador-Geral Eleitoral, anuindo a maioria absoluta do Conselho
SUperior do Ministério Públic~ Federal.
.
Art. 77. Compete ao Procurador Regional Eleitoral
exercer as fu~ções do Ministério Público rias caUsas de competêncía do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, além de dirigir, no Estado, as atividades do setor.
_
Parágrafo único. O -Procurador-Geral Eleitoral poderá
designar, por nec_cssidade de_serviço, outros menbros.do Ministério Público Federal para oficiar, sob a coordenação do
Procurador Regional, perante os Tribunais RCgioriais Elêitorais.
.
Art. 78. As-funções eleitorais do Minístério Público Federal perante os Juízes _e luntas Eleitorais serão exercidas
pelo Promotor Eleitora!.
__
.Art. 79. O Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie }mlto ao Juízo incubido do serviço
eleitoral de cada Zona.
Parágrafo único~ Na inexistência d-e Prom-otor que oficie
perante a Zona Eleitoral, ou havendo impe"dimento ou recusa
justificada, o chefe do Ministério Público local indicará ao
Procurador Regional Eleitoral o substituto a ser designado.
Art. 80 A filiação a partido político impede o eXercíciO
de funções eleitorais pelo membro do Ministério Público,
até dois anos do seu cancelamento.

SEÇÃO XI
Das Unidades de Lotação e de Administração
Art. 81 Os ofícios na ProcUradoÍ"ia-Geral da_ República,
nas Procuradorias Regionais na República e nas Procuradorias
da República n9_s Estados e no Pis_triJQ_Ee_çle_ral_são unidades
de lotação e de administração do Minist~rjo Público federal.
Parágrafo único. Nos municípios dO inteii.O~ _q_lle_ sediarem juízos federais, a lei criará unidades da Procuradoria
da República no respectivo Estado.
Art. 82. A estrutura básica das unidades de lotação e
de administração será organizada por regulamento, nos termos
da lei.
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IV- recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender necessário. tanto nos processos em que oficiar
como fisCal da lei, bem como Pedir revisão dos Enuncíados
da Súmula de Jurisprudência do Tribunal Superior do Tra-·- ,-_
balho;
_
_
V - funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas,
manifestando-se verbalmente sobre a matéria em debate, sempre que entender necessário, sendo-lhe assegurado o direito
de vista dos processos em julgamento, podendo solicitar ~~
requisições e diligências que julg-ar convenientes;
-VI- instaurar instância em caso de greve, quando a defesa _da orqem jurídica ou o_ interesse público assim o exigir;
VII -promover ou participar da instrução e conciliação
em dissídios decorrentes da paralisação de serviços de qualquer natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordância ou __dis_cordância, em eventUais
acordos firmados antes da homologação, resguardado o direito
de recoire_r em caso de violação à lei e à Constituição Federal;
_ VIII- promover mandado de injunção, quando a competência for da Justiça do Trabalho;
IX- atuar como árbitro, se assim for solicit3d6 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 abrigatoriamente em todos os efeítos nos
segundo e terceiro graus de jurisdição da Justiça do Trabalho,
quando a parte for pessoa jurídica de Direito Público, Estado
·
-·
estrangeiro ou organismo internadonal.
Art. 84. Incumbe ao Ministério Público do Trabalho;
I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos adminsitratiVos. sempre -que -cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos trabalhadores;
II -requisitar à autoridade administrativa federal competente, dos órgãos de proteção ao trabalho. a instauração
de_ procedimentos administrativos, __ p~~~ll:~~ '!~-~~p_anh~_-!qs
produ-zír p-rovas;- ------ _- - -- - - - III- ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, nas causas em que o órgão
tenha intervido ou emitido parecer escrito;
IV- exercer outras atribuições que lhe forem conferidas
por lei, desde que compatíveis com sua finalíd~de.

e

Art. 85. São do Ministério Público do Trabalho: ·
I - O Procurador-Geral do Trabalho;
II - o Colégio de Procuradores do Trabalho;
_
CAPÍTULO Ili
_ III -o Conselho Superior do Ministério Público do TraDo Ministério Público do Trabalho
balho;
SEÇÃO I
IV- a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Da Competência, dos órgãos e i:IB Carreira
Público
do Trabalho;
Art. 83. Compete ao Ministério Público do Trabalho _
----- V ~·a Corregedoria do Ministério Púb1ico do Trabalho;
o exercício das seguintes atribuições junto aos 6rgãcs da Jus:VI- os Subprocuradores~Geral do Trabalho;
tiça do Trabalho:
VII -os Procuradores Regionais do Trabalho;
I - promover as ações que lhe sejam atribuídas pela
VIII- os Procuradores do Trabalho __ _
Constituição Federal e pelas leis trabalhistas;
·
Art. 86. A carreira do Ministério Público do Trabalho
II -manifestar-se em qualquer fase do processo trabaserà-constituídã pelos cargos de Subprocurador-Geral do Tralhista, acolhendo solicitação do juiz ou por súa· iriiciativa,
balho, Procurador Regional do Trabalho_ e_Procurador do_
quando entender existente interesse público que Justifique
Trabalho.
a intervenção.
Parágrafo único_, O cargo inicial da carreira é o de ProIII- promover a ação civil pública no âmbito da Justiça
cu_rªdor do Trabalho e o do__ último nível o de Subprocurado Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando ~es
respeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos;
dor-Geral do Trabalho.

)
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SEÇÃO II
Do Procurador~Geral do TrabaJbo
Art. 87. O Procurador-Geral do Trabalho é o Chefe
do Ministério Público do Trabalho.
ATt. 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 cinco
anos na carreira, infegraõtes- de liStã. tifplfce-escolhida mediante voto·pturinomínal, facultativo t:'secreto, pelo Colégio
de Procuradores para um mandato de dois anos, permitida
uma recondução, observado o mesmo processo. Caso não
haja número suficiente· de J:;andídatoS com- mais-de dez anos
na carreira, poderá concOrrer-à lista tríplice quem ·Contar mais
de cinco anos na carreira.
-Parágrafo único. A exoneração do Procu_raóõf~G_e_ral dO
Trabalho, antes do término do biénio, será proposta ao Procu~
rador~Geral da República pela Conselho Superior, mediante
deliberação obtida co~ base em voto secreto de duas terças
partes de seus integrantes.
Art. 89. O Procurador-Geral do Trabalho de_signará,
dentre os Subprocuradores-Gerais do Trab.alho, o Vice-Procurador~Geral do Trabalho, que o substituirá em seus impedimentos. Em casQ_de vacância, exercerá o cargo o -Vice.:Presidente_do Conselho SuperiOr, até o seu provimento definitivo.
Art. 90. Compete ao Procurador-Geral do Trabalho
exercer as funções atribuídas ao Ministério Público do Trabalho junto ao Plenário do Tribunal Superior do Trabalho,
pondo as ações cabíveis e manifestando-se nos processos de
sua competência.

Pro-

Art. 91. São atribuições do Procurador-Geral do Trabalho:
I - representar o Ministério_ P_úblico do_Trabalho;
II -integrar, como membro nato, e presidir o Colégio
de Procurador do Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Concurso;
III- nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público
do_ Trabalho, segundo lista tríplice formado -pelo Conselho
Superior;
-- IV - designar um dos membros e o Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério PúbliCO do
Trabalho;
V- designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exerCerão
suas funções os membros do Ministério Público do Trabalho;
VI -designar o Chefe da Procuradoria Regional do Trabalho dentre os Procuradores Regionais do Trabalho lotados
na respectiva Procuradoria Regional;
VII- decidir, em grau de recursos, os conflitoS de atribuição entre os órgãos do MinistériO-Público do Trabalho;
VIII- determinar a abertura de correição, sindicância
ou inquérito -admínis"tratiVó;--- - -IX- determinar a inst:a1,iúição de inqUérito ou prócesso
administrativo cOntra servidores dos serviços auxiliares;
X- decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços _auxiliares, aplicando as sanções
que sejam de sua competência;
XI -decidir, atendendo a necessidade do serviço; sobre:
a) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de designações;
XII- autorizar o afastamento de membros do Ministério
Público do Trabalho, depois de ouvir o Conselho Superior,
nas hipóteses da lei;
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XIII- dar posse aos membros do Ministério Público do
Trabalho;
XIV- designar membro do Minisfêrio Público do Trabalho para:
· a) funcionar" nOs órgãos em que a participação da Instituição seja_legalil_lente prevista, ouvido o Conselho_ Superior;
b) mtegrar comissões técnicas ou científicas, relacionadas
às funções da lnstitufção; óuvido o Conselho Superior,
- --c)-assegurar a continuidade dos ser~iços, em caso de vacância, _afastamento temporário, ausência, impedimento ou
suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto
designado;
XV -homologar, ouvido o_Conselho Superior, o resultado do concurso_ para ingresso na carreira;
XV_I- fazer publicar aviso de existência de vaga, na lotação e na relação bienal de designações;
XVII- 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;
XVIII- elaborar a proposta orçamentária do Ministério
Público do Trabalho, submetendo-a, para aprovação, ao Conselho Superior;
XIX- encaminhar ao Procurador-Gerar -da República
a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho,
após sua aprovação pelo Conselho Superior;
XX- organizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da República;
XXI- praticar a tos de gestão administrativa, financeira
e de pessoal;
- XXII- elaborar o relatório de atividades do Ministério
Público do Trabalho; ...
XXIII- coordenar as atividades do Ministério Público
do Trabalho;
.
XXIV- exercer outras atribuições previstas em lei.
Art. 92. As atribuições do Procurador-Geral do Trabalho, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas:
I - ao Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, -as dos incisos XIV, alínea c, e XXIII;
I I - aos Chefes das Procuradorias Regionais do Trabalho
nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos, lXIV, alínea
c, XXI e XXIII.
SEÇÃO III
Do Colégio de Procuradores do Trabalho

Art. 93. O Colégio de Procuradoria do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público
do Trabalho.
Art. 94. São atribuições do Colégio de_Procuradores
do Trabalho:
I - elaborar, mediante voto plurinominal, facUltativo e
secreto, a lista tríplice para a escolha do Procuraóor-Geral
do Trabalho;
I I - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo
e secreto, a lista sêxtupla para a composição d_O Tribunal
Superior do Trabalho, sendo elegíveis os membros do Ministério Público do Trabalho, com mais de 10 (dez) ~nos na
carreira, tendo mais de 35 (trinta e cjnco) e menoS_ q~ 65
(sessenta e cinco) anos de idade;
III -elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo
e secreto, a lista êxtupla para os Tribunais Regioais do Trabalho, dentre os Procuradores coro m_ais de 10 (dez.) anos de
carreira;
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IV- eleger, dentre os Subprocuradores-GerãiS do Trabalho e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto,
quatro membros do Conselho Superior do Ministério Público
do Trabalho.
§ 1" Para os fins previstos nos incisos 1, II. III e IV
deste artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio_de Procura-

dores, procedendo-se segundo dispuser o seu Regimento lntemo e exigindo-se o voto da maioria absoluta dos eleitores.
§ 2"' Excepcionalmente, em caso de interesse relevante
da Instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local
designado pelo Procurador-Geral do Trabalho, desde que convocado por ele ou pela maio_~a de seus membros.
§ 3"' O Regimento It)terno do _C_olégio de Procuradores
do Trabalho disporá sobre seu funcionamento.
SEÇÃO IV
Do Conselho Superior do Ministério Público
do Trabalho
Art. 95. 0--Coriselho -Superior do Ministério Público
do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho,
tem a seguinte composição:
I - o Procurador-Geral do Trabalho e o Vice-Procurador-Geral do Trabalho, que o integram como membro n\tos;
II- quadro Subprocuradores-_Gerais do Trabalho, eleitos para um mandato de dois anos, pelo Colégio de Procuradores do Trabalho, mediante voto plurinominal, facultativo
e secreto, pe'rmitida uma reeleição;
III- quatro Subprocuradores-Gerais do Trabalho, eleitos para um mandato de dois anos, por seüs· ·pares, Mediante
voto plurinominal, facultativo e secreto, premitida Uma
reeleição.
§ 19 Serão suplentes dos membros _de que tratam os
itens II e III, os demais votados, em ordem decres_cente, observando-se os critérios gerais de desempate.
___ _
§ 2~ O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Piesidente, que substituirá o Presiden_te _em seus impedimentos e em
caso de vacância.
Art. 96. O Conselho Superior do Ministério Público
do Trabalho reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês,
em dia previamente fixado, e, extrã.ordináriamente, quando
convocado pelo Procurador-Geral do Trabalho ou por proposta da maioria absoluta de seus membros.
Art. 97. Salvo disposição em contrário, asdeliberações
do Conselho Superior serão tornadas por maio-ria Slinples de
votos, presente a maioria absoluta dos seus membros.
§ lo Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá
a solução mais favorável ao acusado.
§ 2~ --As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça,exceto quando o Regimento Interno
determinar sigilo.
Art. 98. Compete ao Conselho Superior do Ministério
Público do Trabalho:
~
I -exercer o poder normativo no âmbito do MiniStêiio
Público do Trabalho, observados os princípios desta lei, especialmente para elaborar e aprovar:
a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procuradores do trabalho e o da Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público do Trabalho;
b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso
na carreira;
·
c) as normas sobre as designações para os diferentes ofí-:
cios do Ministério Público do Trabalho;
c
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d) os critérios para distribuiç-ão de pro_cedim_en_tos _a~_mi
nistrativos e quaisquer Outros feitos, no Ministério· Público
do Trabalho;
~
e) os critérios de promoção po-r merecimento na carreira;
f) o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório.
I I - indicar os integrantes da Câmara de Coordenação
e Revisão do Ministério Público do Trabalho;
III -propor a exoneração do Procurador-Geral do Trabalho;
IV- destituir, por iniciativa 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 destinacJa à promoçãÇ> por
merecimento;
VI- elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do
Ministério Público do Trabalho;
VII- aprovar a lista de antigüidade do Ministério Público do Trabalho e decidir sobre as reclamações a ela concernentes;

VIII -indicar o membro do Ministério Público do Trabalho para promoção por antiguidade, observado o disposto
no art. 93, II, letra d, da Constitui_ç_ão Federal;
IX- opinar sobre a designação de membro do Ministério
Público do Trabalho para:
a) funcionar nos órgãos em que a participação da Instituição seja legalmente prevista;
_ b) in~egrar comissões técnicas ou cieritíficas relacionadas
às funções da Instituição.
X- opinar sobre o afastamento temporário de membro
do Ministério Público do Trabalho;
XI- autorizar a designação, em caráter excepcional, de
membros do Ministério Público do Trabalho, para exercício
de atribuições proce~suais p~rante juízos, tribunais ou ofícios
diferentes dos estabelecidos para cada categoria;
XII -determinar a realização _de correições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes-;- XIII- determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público
do Trabalho, apreciar seus relatórios e propor as medidas
cabíveis;
XIV -determinar o afastamentodo exercício de suas
funções, do membro çlo Ministério Público do Trabalho, indiciado ou acusado em processo disciplinar, c o seu retorno;
XV- designar a comissãod de processo administrativo
em que o acusado seja membro do Ministério Público do
Trabalho;
XVI- decidir sobre o cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público E-Io Tr(!.balho, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da Repl!blica,
quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração;
XVII- decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público do Trabalho, po-r motivo de interesse público;
XVIII- autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuíze a ação
de perda de cargo contra membro do Ministério Público do
Trabalho que seja vitalício, nos ~sos 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;
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XXI -deliberar sobre a realização de concurso para o
ingresso na carreira, designar os membros da Comissão de
Concurso e opiflar sobre a homologação dos resultados;
XXII- aprovar a proposta orçamentária que integrará
o projeto de orçamento do Ministério Público da União·
XXIII- exercer outras funções atribuídas em lei. '
§ J9 Aplica-se ao Procurador-Geral e aos demais membros do Conselho Superior as normas processuais em geral,
pertinentes aos -impedimentos e suspeição dos membros do
Ministério Público.
§ 2<:> As delibc::::rações 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 Coordenação e Revisão
do Ministério PúblicQ do Trabalho
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Art. 105. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral do Trabalho dentre os Subprocuradores-Gerais
do Trabalho, integrantes da lista tríplice elaborada pelo Conse~
lho Superior, para mandato de dois anos, renovável uma vez.
- § 19 N3o poderão -integrar a lista trfplice os membros
do Conselho Superior.
- -§ z~ serão suplentes do Corregedor-Geral os demais
integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar
o Procurador-Geral.
§ 3<;> O Corregedor-Geral poderá ser destituído, por iniciativa do Procurador-Geral, antes do términ-o do mandato,
pelo voto de duas terças partes dos_ membros do Conselho
Superior.
Art. 106. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministérío
Público:
I - participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior;.
I I - realizar, d_e ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicãncias.
apresentando os respectivos relatórios;
III- instaurar inqu_é_rito contra integrante da carreira e
propOr ão 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.

Art. 99. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho é um órgão de coord~n.açãp,
de integração e de revisão do ex~rcício funciQilal na institUiÇão.
Art. 100. A Câmara· de Coordenaç&o e Revis_ão do Ministério Público do Trabalho será organizada por ato norma~
tivo e o Regiinento Interno, que disporá sobre seu funcionamento, será elaborado e aprovado pelo Conselho SUperior. Art. 101. A Câmara de Coordenção e Revisão do Ministéiio-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 suSEÇÃO VII
plentes, para um mandato de dois anos, dentre _integrantes
Dos Subprocuradores~Gerais do Trabalho
do último grau da carreira, sempre que possíVel. _ Art. 107. Qs Subprocuradores-Gerais_ do Trabalho seArt. 102. Dentre os integrantes da Câtriar_ai:le Co~orde
rão designados para oficiar junto ao Tribunal Superior do
nação e Revisão, um deles s_erá designado pelo ProcuradorTrabalho e nos ofícios na Câmara de COordenação e Revisão.
Geral para a função executiv.a de Coord~nador.
Parágrafo único A designação -de Subprocurador-Geral
Art. 103. Compete à Câmara de Coordenação dos órdo Trabalho para _oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes
gãos institucionais do Ministério Público_ do ':fi'abalho:
do :PreVIsto para a categoria dependerá de autorização do
I -promover a integração e a coordenação dos órgãos
Conselho S~pcrior.
institucionais do_ Ministério Público do Trabalho,_ observado
Art. 108. Cabe aos Subprocuradores Gerais do Trabao princípio da independência funcioriãl;
lho, privativamente, o exercício das funções de:
II -manter intercâmbio com órgãos ou entidades que
I - Corregedor-Geral do Ministério PUblico -do Traba~
atuem em áreas afins;
lho;
III -encaminhar informações téCnícO:.JurídicáS: aos ór- I I - Coordenador da Câmara de Coordenação e RevisãO
gãos institucionais do Ministério Público do Traba.Iho;
IV- resolver -sobre a distribuição _especial de feitos e
do Ministério Público do Trabalho.
Art. 109. _Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho s.eprocedimentos. quando a matéria, por sua naturezã-óü relevância, aSsim o exigir;
·
rão lotados nos ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho.
V- resolver sobre a distribuição especi3.1 dle feitos. que
por sua contín~a r_cit_eração, devam receber tratamentõ uiüSEÇÃO VIII
forme.
Dos Procuradores Regionais do Trabalho
VI -decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos
Art. 110. Os Procuradores Regionais do Trabalho sedo Ministério Publico do Trabalho.
Parágrafo único. A competência fixada rios incisOs IV- ·rão designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais do
e V será exercida segundo critérios objetivoS previainente Trabalho.
Parágrafo único. Em Gaso de vaga ou de afas_tamento
estabelecidos pelo Conselho Superior.
de Subprocurador·Geral do Trabalho por prazo superior a
30 (trinta) dias, pódei'á ser convocado pelo Procurador-Geral,
SEÇÃO VI
mediante aprovação do Conselho Superior, Procurador ReDa Corregedoria do Ministério Público do Tr_a_balho
giorial do Trabalho para substituição.
Art. 104. A Corregedoria do Ministério Público do
Art. 111. Os -Procuradores Regionais do Trabalho ~e
Trabalho. dirigida pelo Corregedor-Geral, ê o órgão fiscalicão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais do Trabazador das atividades funcionais e da conduta dos membros
lho nos Estados e no Distrito Federal.
do Ministério Público.
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SEÇAO IX
Dos Procuradores do Trabalho
Art. 112. Os P-rocuradores do Trabalho serã9 desig~
nados para funcionar junto aos_Tribunais Regionais do Trabalho e, na forma das leis processuais, nos litígios trabalhistas
que envolvam, especialmente, interesses de menores e incapazes.
Parágrafo único. A designação de Procurador do Trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionaiS âlferentes dos previstos para a categoria, dependerá de autorização do Conse~bo
Superior.
Art. 113. Os Procuradores do Trabalho serão lotados

nos ofícios nas Procurad6f13s Regionais do TrªbaihO nOs-EStãdos e no Distrito FectúãL
SEÇAOX
Das Unidades de Lotação e de Administração
Art. 114. Os ofícfos-na -Procuradoria-GeraCCfo Trabalho e nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados
e no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do Ministério P-úblico do Trabalho.
Art. 115. A estrutura básica das unidades de lotação
e de administração será organiza-da por regulamento, nos termos da lei.
CAPÍTULO IV
Do Ministério Público Militar
SEÇÀOI
Da Competência, dos Órgãos e da Carreira
Art. 116. Compete ao Ministério Público Militar _o
exercício das seguintes atribuiçõeS junto aOs órgãos da Justiça
· ·
Militar:
I - promover, privativamente, a ação_perial pública;
II -promover a declaração de indignida~e ou de incompatibilidade para o oficíãlato; III- manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do jtiíZ-õU -por sUa -iniciátiv"a; q_uando entender existente interesse público que justifique a intervenção.
Art. 117. Incumbe ao Ministério Público Militar:
I - requisitar ~~li8ê~cias investigatórias__c:; __~_ inStaUração
de inquérito policial-militar, podendo acompanhá-los e produzir provas;
II -exercer o controle externo da ati vida de da política
judiciária militar;
Art. 118 São órgãos do Ministério Público Militar:
J - o Procurador-Geral da Justiça Militar;
JJ- o Colégio de Procuradores da Justiça Militar;
JJI -o Con~elho Sllperior do Ministério Público Militar;
IV - a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar;
--__ _
V- a Corregedoria do Ministério Público Militar;
VI- o~ Suhprocuradores-Gerais da Justiça Militar~
VII -os Procuradores da Justiça Militar;
VIII -os Promotores de Justiça Militar.
Art. 119. A carreira do Ministério PúblicO Mlfitiú_é_
constituída pelo~ cargos de Suhprocurador-Geral da Justiça
Militar. Procurador da Justiça Militar e Promotor de Justiça
Militar.
Parágrafo único. O cargo inicial da cã.rreira é o dC- Promotor da Justiça Militar c o do último nível é o de Subprocura!ctor-Geral da Justiça Militar.
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SEÇAO II
Do Procurador-Geral da Justiça Militar
Art. 120. O Procurador-Geral da Justiça Militar é o
Chefe do Ministério Público Mílitar.
Art. 121. 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
cinco anos na carreira, escolhidos em lista tríplice mediante
voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato de dois anos, permitida uma
reconstrução, 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 carreira.
Parágrafo único. A exoneração 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 em voto secreto de
duas terças partes de seus integrantes.
Art. 122. O Pl-ocurador2Geral da Justiça Milhar designará, dentre os Subprocuradores-Gerais, o Vice-ProcuradorGeral da Justiça Militar, que o substituirá em seus impedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior, até o seu provimentO definitivo. Art. 123. Compete ao Procurador-Geral da Justiça Militarexercer as funções atribuídas ao Ministério Público Militar
junto ao Superior Tribunal Militar, propondo as ações cabíveis
manifestando-se nos processos de sua competéncia.

e

Art. 124. São atribuições do Procurador-Geral da Jus_ ___
I - representar o MiniStériO Público Militar;
II-- integrar, como membro nato, e presidir o Colégio
de Pro_curadores da Justiça Militar, o COnSelfio Superior do
Ministério Público da Justiça Militar e a Comissão de Concurso;
m- nomear o Corregedor-Geral dQ Mhlistério Públic_o
Militar. segundo lista tríplice formada pelo Conselho Superior;
IV -designar um dos membros e o Coorden.ador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar;
V:._ designar, observados os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que 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 -decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviç_os auxiliares, aplicando as sanções
que sejam de sua competência;
-x-decidir, atendendo a necessidade do serviço, sobre:
a) remoção a pedido ou por perm_uta;
b) alteração parcial da lista bienal de designações.
XI- autorizar.o afastamento de membros do Ministério
Público Militar, depois de ouvido o Conselho Superior~ nashipóteses de lei;
XII -dar posse aos membros do Ministério Público Militar;
XIII- designar membro do Ministério Público Militar
para:

-HÇã Militar:
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a) funcionar nos órgãos ein que a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;
b) integrar comissões técnicas ou cíentíficãs, relacionadas
às funções da Instituição, ouvido o Conselho Superior;
c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou
suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto
designa~o.

XIV -homoiogar, ouvidO o Conselho Superior~ õ resultado do_ col!_çq._rs<? para ingresso na carreira;
XV- fazer publicar o aviSO-de existência

lotação e na

rel~ç.~o

bienal de

de -vãga, na

de~a~.es;

XVI.....:.... propor aO Procurador-Geral da República, ouvi.:.
do o Conselho Superior, a criação e extiiiÇãO de cargos _da
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 Ministéiio Público Militar, após
sua aprovação pelo Conselho Superior;
XIX- organizai" a prestaçãó de contas do exercício anteior, encaminhando-a ao Procurador-:Gera1 d_a_República;
XX- praticar atbs de gestão administrativa, financeira
e de pessoal;
XXI - elaborar o relatório de atividades do Ministério
Público Militar;
XXII- coordenar as atividades do Ministérjo Público
Militar;
XXIII - exercer outras atribuições previstaS em lei.
Art. 125. As atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar, previstas no artigo anteriorpOdeião-serdelegadas:
I - ao Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as-dOs incisos XIII; alínea c, e XXH;
II- a Procurador da Justiça Militar, as dos _incisos I e_
XX.

SEÇAO III
Do Colégio de Procuradores da Justiça Militar

Art. 126. O Colégío-de_Procuradores da Justiça Militar,
presidido pelo Procurador-Geral da Justiça ?\.1:Uitar. é. integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público da Justiça Militar.
Art. 127. Compéte ao Colégio de Procuradores da. Jus-·
tiça Militar:
I - elaborar, mediante voto p1urinominal, facultativo e
secreto, a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral
da Justiça_ Militar;
TI- opinar sobre assuntos gerais de inter~se 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 absoluta dos eleitorçs.
·
§ 2~> Excepcíóitalmente, em caso de interesse relevante
da Instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local
designado pelo Procurador-Geral_da Justiça Militar, desde
que convocado por ele ou peta maioria de seus membros.
§ 3~> O Reginiento Inte"iito do Colégi() de Procuradores
Militares Çlisporá sobre seu funciona-meri.to.
·
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SEÇAOIV
Do Conselho Superior do Ministério Público Militar
Art. 128. O Conselho Superior do Ministério Público
Militar, presidido pelo Procurador-Gefat da Justiça Militar,
tem a seginte compOsiçãO:
I_- o_Pro_ctJrador-Geral da J ~stiça Militar e o V ice-Procurador-Geral da Justiça Militar;
II -os Subprocuradores-Gerais da_Justiça Militar.
Parágrafo único~ O Conselho Superior elegerá o seu
V~ce-PresideJ?.te, que substituirá o Presidente em seus impedimentos e em caso de vacância.
- Art. 129. O Conselho Superior do Ministério Público
Militar reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, em dia
previamente fixado, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar ou por proposta
da maioria absoluta -de seus membros.
Art. l:fO. Salvo disposição em contrário, as deliberaçOes-do Conselho Superior serão tomadas por maioria simples
de votos. pres-ente a maioria absoluta dos seus membros.
--- § 1o Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente, exceto em matéria de sanções, caso em que prevalecerá
a solução mais favorável ao aCUsado, _
§ 2~' As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o Regimento Iilter.:.·
no determine sigilo.
Art. 131. Compete ao Conselho Superior do Ministério
Público Militar:
I - exercer o poder normativo no âmbito do Mii:tistério
Público Militar. ob$ervados os princípios desta lei especialmente para elaborar e aprovar:
a) o seu Regimento Interno, 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;
c) as normas SObre as designaçõeS para os diferentes ofícios do Ministério Público Militar;
._d) os critérios para distribuição de inquéritos e quaisquer
outros feitos, no Ministério Público Militar;
e) os critérios de promoção por merecimento na carreira;
O o procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório.
II - indicar os integrantes da Câmara de Coordenação
e Revisão do Ministério Púb_lic.o Militar_;
III -propor a exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar;
"IV -destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Ministério Público Mjlitar 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 Militar;
- VII - aprovar a lista de antigüidade do Ministério Público Militar e decidir sobre as reclamações a ela concernentes;
VIII - iridicar o membro do Ministério Público Militar
para promoção por antigüidade, observado o disposto no art.
93., II, alínea d, da Constituição Federal.
IX -opinar sobre a designação de membro dc:M:inistério ·
Púb_lico Militar P.ai:a:
-
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a) funcionar nos órgãos em que a partiCipação da instituição seja legalmente prevista;
b) integrar comissões técnicas ou científicas relacionadas
_..
às funções da instituição.
X- opinar sobre o afastamento temporário de membro
do Ministério Público Militar;
XI- autorizar a designação, em caráter excepcion:al, de
membro do Ministério Público Militar, pa:tã exercício de atribuições processu-ais- perante juízos, -tribunaíS-ou Ofícios diferentes dos estabelecidos para cada categoria;
XII -determinar a realiZação de correiçõcs e s_indicân~
cias c apreciar os relatórios correspondentes;
XIII -determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do_Ministério Público
Militar, apreciar seus relatórios c propor aS medid8.s. çabíveis;
XIV- determinar o afastamento preVentivo do exercício
de suas funções, de membro do Ministério Público Militar,
indiciado ou acusado em processo disciplinar, e seu retorno;
XV- designar a comissão de processo administrativo
em que o acusado seja membro do Ministério Públíco Militar;
XVI -Decidir sobre o_ cumprimento do estágio probatório por membro do Ministério Público Militar, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando for o caso, para ser efctivada sua exoneração;
XVII- autorizar;· pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuíze ação de
perda de cargo contra membro do Ministério Público Militar
que seja Vitalício.. nos casos previstos nesta-lei;
XIX- opinar sobre os pedidos de reversão de membros
de carreira;
XX- aprovar a propostã 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 c opinar sobre a homologação dos resultados~
XXII- exercer outras funções atribuídas em lei.
§ 1" Aplicam-se- ao Procurador-Geral e aos demais
membros do Consr.:lho Superior às nornYas prOcessUais em
geral, pertinentes aos impedimentos c suspeição dos membros
do Ministério Público.
§ 2'1 As deliberações relativas aos incisos I, alíneas a
e e, XI, XII, XIV, XV c XVII somente poderão ser tomadas
com o voto favorável de, pelo menos, dua"s~_teorç_as partes dos
·
membros do Conselho SUperiár.

SEÇÃO V
Da Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar

Art. 132. A Câmara de Co9rdenação_e Revisão do Ministério Público Militar é o órgão de coordenação, de integrãção e de revisão do exercício funcional na instituição;
Art: 133. 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.
Art. 134. A Câmara de Coordenação e_ Revisão do Ministério Público Militar será composta por três membros do
Ministérin '!:'úblico __Militar, sendo um indicado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar e dois pelo Conselho Superior
do Ministério Público Militar, juntamente com seus suplentes,
para um mandato de dois anos, dentre integrantes do último
grau da carreira, sempre que possível.

I

Dezembro de 1992

Art. 135. Dentre os integrantes da Càr_nara. de Coordenação e Revisão, uin deles será designado pelo ProcuradorGeral para a função executiva-de COordenador.
· Art. 136. 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 prin_
cfpío da indepe~dência funcional.
II -manter intercâmbio com órgãos ou entidades que
atuern 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 P_rocurador-Gcral;
_
V- resolver sobre a distribuição especial de inquéritos
e quaisquer outros feito::;, quando a matéria, por sua natureza
ou relevância, assim o exigir.
VI -decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos
do Ministério Público Militar;
Parágrafo único. A competência fixa-da no inciso V será
exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho Superior.
SEÇÃOV
Da Corregedoria do Ministério Público Militar
Art. 137. A Corregedoria do Ministério Público Militar, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador
das atividades funcionais c da conduta dos membros do Ministério Público.
Art. 138. O Corregedor-Geral do Ministério Público
Militar se-rá nomeado pelo_ Procurador-Geral da Justiça Militar
dentre os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar, inte-grantes da lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para
mandato de dois anos, renovável urna vez.
§ 1,, Serão suplentes do Co;regedor-Geral os demais
integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar
o Procurador-Geral.
§ 2~' O Corregedor-Geral poderá ser destituído, por iniciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato,
pelo voto de duas terças partes dos membros do Conselho
Superior.
Art. 139. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério
Público:
I - realizar, de ofício, ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior,- correções e sindicâncias,
apresentando os respectivos relatórios;
II- instaurar inquérito contra integrante da carreira e
propor ao Conselho Superior a instauração do processO administrativo conseqüente_;
III -acompanhar o estágio probatório dos membros do
Ministério Público Militar;
IV- propor ao Conselho Superior a exoneração de
membro do Ministério Público Milítar que não cumprir as
condições do estágio probatório.

SEÇÃOVI
Os SubprocuradotesMGerais da Justiça Militar
Art. 140. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão designados para oficiar junto ao Superior Tribunal
Militar e à Câmara de Coordenação e Revisão.
Parágrafo único._- A designação de Subprocurado:r-Geral Militar para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do
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previsto para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.
Art. 141. Cabe aos Subprocuradores-GeraiS da Justiça
Militar, privativamente, O exercício das funções de:
I - Corregedor-Geral do Ministério Público Militar;
I I - Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Militar.
Art. 142. Os Subprocuradores-Gerais da Justiça M-ilitar serão lotados nos ofícios na Procuradoria Geral da Justiça
Militar.

SEÇÃO VII
Dos Procuradores da Justiça Militar
Art. 143. Os Procuradores da Justiça Militar serão designados para oficiar junto às Auditorias Militares._
§ }':> Em caso de vaga ou afastamento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar por prazo superiOr a 30 (trinta)
dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, m~diant~
aprovação pelo Conselho Superior, Procurador da Justiça Mtlitar e nenhum desses àceitando, poderá ser convocado Promo-_
tor de Justiça Militar, para substituição.
§ 2" O Procurador da Justiça Militar cqnvocado,. ou o
Promotor de Justiça Militar, receberá a diferença de ~nci
mentos, correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, ínclusivc diárias e transporte se for o caso.
Art. 144. Os Procuradores da Justiça Mili.tar serão lotados nos ofícios nas PrOcuradorias da Justiça Militar.
SEÇÃO VIII
Dos Promotores da Justiça Militar
Art. 145. Os Procuradores da Justfça Militai" serão .de-.
signados para oficiar junto às Auditorias Militares.
Parágrafo único. Em caso- de vaga ou afastamento de
Subprocurador~Geral da Justiça Militar por prazo superior
a 30 _(trinta) dias, poderá ser convocado pelo ProcuradorGeral, mediante aprovação do Conselho Superior, Procurador
da Justiça Militar e nenhum desses aceitando, poderá ser convocado Promotor da Justiça Militar, para a substituição.
Art. 146. Os Promotores da Justiça Militar serão lotados nos ofícios nas PrOcuradorias da Justiça Militar.
SEÇÃO IX
Das unidad~s de lotação e de Administração
Art. 147. os ofícios na Procuradoria-Geral da Jus_tiça
Militar c nas Procuradorias da Justiça Militar são unidades
de lotação e de administração do Ministério Público Militar.
Art. 148. A estrutura das unidades de lotação e de administração será organizada por regulamento, nos termos da
lei.
CAPÍTULO V
Do Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios
SEÇÃO I
Da Competência, dos órgãos e da carreira

Art. 149. O Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios exercerá as suas funções nas causas de competência
do Tribunal de Justiça e das Juízes do.. DistritQ Federal e
Terfltôrios.
Art. 150. Incumbe ao Ministério Í>úblico do Distrito
Federal e Territórios:
I -instaurar inquérito CiVil e outros proce_dimentos admi--= nistrativos;
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I I - requisitar diligências investigatórias e a instauração
policial, podendo acompanhá-los e produ~ir pro-

d~ _inquérito

vas;
III- requisitar à quantidade administrativa do Distrito
Federal e Territórios a instauração de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e prOduzir provas;
IV- exercer o controle externo da atividade da polícia
do Distiito Federal e da dos Terrftófiós;
V - participar dos Conselhos Penitenciários;
VI- participai, corno instituição observadora, na forma
e nas condições estabele_cidas em ato do Procurador-Geral
da República, de qualquer órgão da administração pública
direta, indireta ou fundacional do Distrito Federal, que tenha
atribuições correlatas às funções da Instituição;
YJI.-fisCalizar a_e_xecução da pena, nos processos de
competência da Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Art. 151. Cabe ao Ministério PúOlico do Distrito Federal e Territórios exercer a defesa dos_ direitos constitucionais
do cidadão sempre que se cuide de garantir-lhes 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._
Ar.L 152. O Procurador-Geral de Justiça designará,
dentre os Procuradores de Justiça e mediante prévia aprovação
do nome pelo Conselho Superior, o Defensor Distrital dos
Direitos do Cidadão, para servir pelo prazo de dois anos,
permitida a recondução, precedida de nova decisão do Conselho Superior.
§ 1~ Sempre que possível, o Defensor não acumulará
o exercício de suas funções com outras do Ministério Público.
§ 2" O Defensor somente será dispensado, antes do termo de sua investidura, por iniciativa do Procurador-Geral
de Justiça, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior.
-- Art. 153. São órgãos do Ministério Público do Distrito
Federal e TerritóriOs:
I - o Procurador-Geral de Justiça;
I I - o Colégio de Procuradores e_Prornotores de Jus.tiça;
III -o Conselho Superior do Ministério do Distrito Federal e Territórios;
IV- a Corregedoria do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios;
V - as Câmaras de_ Coordenação e Revisão do Ministério
?úbliço do Distrito Federal e Territórios;
VI- os Procuradores_ de Justiça;
VII- os PromOtores de Justiça;
VIII- os Promotores de Justiça Adjuntos.
Art. 154. A carreira do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios é constituída pelos cargos de Procurador
de Justiça, Promotor de Justiça e Promotor de Justiça Adjunto"
Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de Pro~
motor de Justiça Adjunto e o último o de Procurador de
Justiça.
SEÇÃO II
Do ProCufador-Ger31 de Justiça
Art. 155. O Procurador-Geral de Justiça é o Chefe do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.

10136 Quinta-feira 10

DIÁRIO DO CONGRESSUNACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1992

c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impediffiento ou
suspeição do titular, na inexistência ou falta do substituto
designado;
<f_) acompanhar procedimentos administra_tivos e inquéção, precedida de nova lista tríplice.
_ __
ritos policias, instaurados em áreas estranhas à sua compe§ 1"' Concorrerão à lista tríplice os membros do Ministência específica, desde que relacionados a fatos de interesse
tério Público do Distrito Federal com mais de cinco anos
da_Instituição;
de exercício nas funções da carreira e que não tenham sofriâo,
_-Xlv-homologar, ouvido o Conselho Superior, o resulnos últimos quatro anos, qualqu!!r condenação definitíva: ou
tado do concurso para ingresso na carreira;
não-estejam respondendo a processo penal ou administrativo.
XV- fazer publicar o aviso de existência de vaga, na
§ 2"' O Procurador-Geral poderá ser destituído, antes
lotação e na relação bienal de designações;
do término do biênió, por deliberação da maioria absoluta
XVI- propor ao Procurador-Geral da República. ouvido Senado Federal, mediante representação do Presidente
do o Conselho Superior, a criação e a extinção de cargos
da República.
_
da carreir~ e dos ofícios em_ que devam ser exercidas suas
Art. 157. O ·prOCUrador-Geral designará, dentfe os
funções.
Procuradores de Justiça, o Vice-Procu.rador-Ç;eral d~ Ju_stiça,
XVII- elaborar a proposta orçamentária do Ministério
que o substituirá cm seUS: impedimentos. Em caso de ·vaCânc~:ia,
Público do Distrito Federal e Territórios, subme.tendo-a, para
exercerá o cargo o·vice-Presidente do Consellio Superior,
até o seu provimento _definitivo.
- · aprovação, ao Conselho Superior;
XVIII- encaminhar ao Procurador-Geral da República
Art. 158. Compete ao Procurad(')r-Geral de Justiça
a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito
exerceras funções atribuídas ao Ministério PUblico no Plenár!o
Federal e Territórios, após sua aprovação pelo Conselho Supedo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e TerritóriOS, prO~· rior;
pondo as aç6es cabíveis e manifestando-se nos processos d,e
XIX- organizar a prestação de co_n_tas do exercício antesua competência.
-rior, ericaminha:ndo-a ao Procurador-Geral da República;
XX- praticar atos de gestão administrativa~ fina"nceira
Art. 159. Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça, co- e de pessoal;
mo Chefe do Ministério Público:
XXI- elaborar o relatório de atividades do 1\tfinistério
I - representar o Ministério Público do Distrito Federal
- ~
·
e Territórios;
Piiblico do Distrito Federal e- Territórios;
XXII- coordenar as atividades do Ministério Público
I I - integrar, como membro nato, o Colégio de ProctJrado Distrito Federal e Territórios;
dores e Promotores de Justiça, o Conselho Superior e a Comis·
·
XXTII- exercer outras atribuições previstas em lei.
são de Concurso;
III- designar o Defensor Distrital dos Direitos do cidaArt. 160. As atribuições do Procurador-Geral de Jusdão;
tiça, previstas nos incisos XIII, alíneas c e, d, XXII e XXIII.
do artigo anterior, poderão ser delegadas a Coordenador de
IV- designar um dos membros e o Coórdenador de Cada
Câmara de Coordenação e Revisão.
uma das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios;
V - nomear o Corregedor-Geral do MiilistérlO P-úblico
SEÇÃO III
do Distrito Federal e Territórios,
Do Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça
VI- decidir, em grau de recurso, os con.flitos_d~__ã_tribuiArt. 161. O Colégio de Procuradores e Promotores de
ções entre órgãos do Ministério Público do Distrito Federal
Justiça, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, é integrae Territórios.
-do por todos os membros da carreira em atividade_: no MinisVII- determinar a abertura de correíção, sindicância
t~riO Público do _Distrito Fedral e Texr_itóqos.
ou inquérito administrativo;
VIII- determinar a instauraçãO de inquérito oUprocesSo
Art. 162. Compete ao Colégio de Procuradores e Proadministrativo contra servidores dos serviços auxiliares;
motores de Justiça:
IX- decidir processo disciplinar contra membro da carI - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e
reira ou servidor dos serviços-auxiliares, aplicando as_ sanções
secreto, a lista trfplicê para o cargo de Procurador-Geral de
que sejam de sua competência; -·
Justíça;
X- decidir, atendendo a necessidade do serviço, sobre:
II- opinar sobre assuntos gerais de interesse da Instituição.
a) remoção a pedido ou por permuta;
III -elaborar, mediante vqto plurinominal, facultativo
b) alteração parcial da lista bienal de designações.
XI- autorizar o afastamento de membros do Ministério- e secreto, a lista sêxtupla para a composição do Tribunal
Público do Distrito Federal e- Territórios, depois de ouvido
de Justiça do Distrito Federal e Territórios. sendo elegíveis
o Conselho Superior, nas hipóteses da lei;
os membros do Ministério Público do Distrito Federal e TerriXII- dar posse aos membros do Ministério _Público dp
tó~os_com mais de dez anos de carreira;
Distrito Federal e Territórios;
· IV- eleger, dentre os Procuradores de Justiça e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, quatro memXIII - designar membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para:
-bros do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito
a) funcionar nos órgãos em que a particip~ção da Institui- Federal e Territórios;
ção seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;
V- elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo
e s~creto, a lista sêxtupla para a composição do SuperiOr
b) integrar comissões técnicas ou científitás, relaCionadas
às funções da Instituiçã-:>. ouvido o Conselho Superior;
Tribunal de Justiça, sendo elegíveis os membros do Ministério
Art. 156. O Procurador-Geral de Justiça será riorrie<ido
pelo Presidente da República dentre integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores e Promotores de
Justiça, para mandato de dois ano·s, permitida uma recondu-
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Público do Distrito .Fed~ral e -Territórios, cQm má.is de trinta
e cinco e menos·cte sessenta e cinco anos deT(lãd.e. ·= •.....
§ 1" Para os fiD.S-prevístos nos inéisos·r, TI, lll, IV e
V, deste artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores e Promotores d~ Justiça, procedendo-se segundo
dispuser o seu Regimento Interno e exigindo-se o voto da
maioria absoluta dos eleitores;
§ 29 Excepcionalmente, em caso de interesse .rele:v~n.te
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.
§ 3~ O Regimento Interno do Colégio de Procuradores
e Promotores de Justiça disporá sobre sc;:u _f~,~.ncionarri<!rito.
SEÇÁOIV
Do Conselho SuperiOr do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios
Art. 163. O Conselho Superior do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios, preSidido pelo Procurador-

Gf:ial de Justiça, tem a seguinte composição:
I - o Procurador-Geral de Justiça e o Vice-Procur~dor
Gáal de Justiça, que o integram- cOmo_membros natos;
I I - quatro ProcUradores de Justiça, eleitos para um
mandato de dois anos, na forma do art. 162, inciso _IV, desta
lei, permitida uma reeleição;
III- quatro Procuradores de l_ustiça, eleitos para um
mandato de dois anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativ_o e secreto, permitida uma reeleição;
§ 1~ Serão suplentes dos membros de que tatam os itens
II e III, 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 Distri.to Federal e Território_s reu"riif..-se--á-otdinariamente,
uma vez por mês, em dia preViamente fixado, e eXtraordina..:
riamente, quando -cónvoc3dó pelo Procura-dor-Geral de Justiça ou por proposta da maioria absoluta de seus meJnbrQs,
Art. 165.. Salvo disposição em contrário~·- as- deliberações do Conselho suPerior serão tomadàs por maioria simples
de votos, presente a _Maioria absoluta de seu_s membros.
Art. 166. Corhpete ao CbrtSelho 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, espe~almente para elaborar e aprovar:
a) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procur:sdores e Promotores de Justiça do Distrito Federal e Territórios
e os das Câmaras de Coordenação e Revisão- do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios;
b) af! normas e as instruções para o concurso de ingresso
na carreira;
c) as normas sobre as designações para os difei"entes ofíw
cios do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
d) os critérios para distibuição de inquéritOs, procedimentos 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 condi~
ções do estágio probatório;
-
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II- aprovar o nome do Defensor Distrital dos Direitos
do Cidadão;
III -'indicar Os integrarít_es das Câmaras de- Coordenação
e Revisão;
IV - destituir, por iniciativa do Procurador-Ger:a-1 e pelo
voto de duas terças partes de seus membros, o CorregedorGeral;
V- elaborar a lista tóplice destinada à promoção por
merecimento;
"
·
·
VI- elaborar a _lista tríplice para Corregedor-Geral do
Ministério Público do Distrito Fedei:"&l e Territórios;
VII -aprovar a lista de antigilidade dó Minisiério Público do Distrito Fed~ral.e_Territór_ioso~ decidir Sobre· as reclamações a ela concernentes;
VIII- indicar o membro do Ministério Público do Distrito Federal e 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 Tetrifórios para:
a) funcionar nos órgãos em que a participação da instituição seja ~egalmerlte previsto;b) integrar corriissões técnicas -ou Científicas relacionadas ,
às fi.nlções 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 sindicânc;ias ·
e apreciar osrelatórios correspondentes;
XII- determinar a instauração de processos administrativos em que o-acusado seja membro do Ministério Público
do Distrito Federal ~ Territórios, ~pteciar 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 ~etorno;
XIV- autorizar a designação, em caráter excepcional,
de membros do Ministério Público do Distrito Federal e territórios, para exercício de atnbuiçõe~ processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada
categoria;
XV - designar a Comissão de processo ã.dmiiJ.istrativo
em que o acusado seja membro do Ministério Público do _
Distrito Federal e Territórios;
XVI - décidír sobre o cumprfmento do e5tágio probatóriO por membro -ao--Mintstéfio Público do Distrito Federal
.e Territórios, propondo ao Procurador-Geral da República,
quando for· O casO, a sua exonerãÇâCi;
XVII - decidir sobre remoção e disponibilidade de membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
'
por motivo de interesse público;
XVIII- autorizar. pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República- aj1,1íze ação de
perda de cargo contra membro do MiniStério Público do Distrito Federal e Territórios que seja Vítálíclo, riOS -CasóS previstoS
em lei;
--:xrx- opinar Sobre os pedidos de reversão de membroda carreira;
-~·xx-aprovar a proposta de lei para-o aumento do núme·
ro de cargos da carreira e dos ofícios;
XXI- deliberar sobre a realização e concurso para ingresso na carreira, designar os membros da Comissão de Concurso e opinar sobre a homologação doS resultados;
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xxri- aprovar a proposta orçamentária que integrará
SEÇÃO VI
o projeto de orçamento do Ministério Público da União~
Da Corregedoria do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios
XXIII- exercer outras funções_ ~tribuídas em lei.
Parágrafo único. O Procurador-Geral de Justiça e os
Art. 172. A Corregedoria do Ministério Público do Dismembros do Conselho Superior estarão impedidos de partitrito Federal e Territórios, dirigida pelo Corregedor-Geral,
cipar das decisões deste nos mesmos casos previstos rias leis
é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta
processuais para o impedimento e a-suspeição de membros _ dos membros do Ministério Público do Distrito Federal e
do Ministério Público.
Territórios.
Art. 173. O Corregedor-Geral do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios será nomeado pelo ProcuraSEÇÃOV
.
.
dor-Geral dentre os Procuradores de Justiça integrantes de
Das Câmaras dê Coordenação e Revisão
lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato
Do Ministério Público do Distrito Federal e
de dois anos, renovável uma vez.
Territórios
-§ 1? Não poderão integrar a lista tríplice os membros
Art. 167. As Câmaras de Coordenação e Revisão do
do Conselho Superior.
Ministério Público do Distrito _Federal e Territórios são órgãos
§ 2º Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais
setoriais de coordenação' de integração e de revisão do exerintegrant~s da lista tríplice, na ordem em que os designar
cício fUnciOnal na instíiuição.
o Procurador-Geral.
_ __ ___ _
§ 3~ O Coin!iedor-Geral podeiá 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.
= .
__
Parágrafo único. O Regimento lO terno, que disporá so- do art. 167.
Art. 174. Compete ao Corregedor~Gàa) do Ministério
bre o funcionamento das Câmaras de Coordenação e Revisão,
Público do Distrito_ fed.eral e Territórios:
será elaborado e aprovado pelo Conselh? ~~pe~ior;
::..: 1- participar, sem direito a voto. das reuniões do ConseArt. 169. AS Cãmarâs de Coordenação e Revisão do
lho Superior;
Ministério Público Federal e Territórios Sef~O compostas por
I I - realizar, de ofício ou por determinação do Procuratrês membros do Ministério_Público_do Distrito Federal e
dor-Geral ou do Conselho Superior, correiç6es e sindicãncias,
Territórios, sendo um indicado pelo Procurador-Geral de Jusapresentando os respectivos relatórios;
tiça e dois pelo Conselho Superior do Ministério _Público do
III- instaurar inquérito contra integrante da carreira e
Distrito Federal e Territórios, juntamente com seus suplentes.
propor ao· conselho Superior a instauração do processo_ admipara um mandato de dois anos, dentre integrantes do último
nistrativo conseqüente;
grau da carreira, ·sempre que- possível.- ·-- - ·
IV - acompanhar o estágio probatório dos membros do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
An. 170. Dentre os integrantes da respectiva Câmara
V- propor ao Conselho Superior a exoneração de memde Coordenação e Revisão, um será designado pelo Procurabro do Ministério Público do Distrí_to Federal e Territórios
dor-Geral para a função executiva de Coordenador.
que não cumprir as condições do estágio probatório.
Art. 171. Compete às Cârriaras de Coordenação e ReSEÇÃO VIl
--visão:
Dos
Procuradores
~e
Justiça
I - promover a integração e a coordenação dos órgãos
institucionais que atuem em ofícios ligados à sua atividade
Art. 175. Os Procuradores de Justiça serão designados
setorial, observado o princípio da independência funcional;
para oficiar junto ao Tribunal de Justi~a e nas Câmaras de
II -manter intercâmbio com órgãos ou entidades que
Coordenação e Revisão.
_
atuem em áreas afins;
Parágrafo único. A designação de Procurador de Justiça
III -encaminhar informações_ téçnico-jurfdicas aos ór- para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previstO
gãos institucionais qU:e.atuem em seu setor;
para a categoria dependerá de autorização do Conselho _SupeIV- homologar a promoção de arquivamento de inquérior.
Art. 176. Cabe aos Procuradores de Justiça, privativarito civil ou peças de informação ou designar outro órgão
do Ministério Público para fazê-lo;
mente, o exercício das funções de:
V- manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito poI - Corregec_:lor-Geral do_ Ministério Público do Distrito
licial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto
Federal e Territórios;
nos casos de competência originária do Procurador-Geral;
l i - Defensor Distrital dos Direitos do Cidadão;
VI- resolver sobre a_ distribuição especiaJ de inquéritos,
III - Coordenador de Câmara de ..Coordenação e Re~
feitos e procedimentos, quando a matéria. por sua natureza
visão.
ou relevância, assim o exigir;
Art. 177. Os Procuradores de Justiça serão lotados_nos
VII -resolver sobre a distribuição especial de feitos,
ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito Federal
que, por sua contínua reiteração, devem receber tratamento
e Territórios.
··
·uniforme;
SEÇÃO VIII
VIII- decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos
Dos Promotores de Justiça
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Art. 178. Os Promotores de Justiça serão designados
Parágrafo único. _A competência fixada nos incisos VI
para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito Federal
e VII será exercida segundo critério_s objetivos previamente
e Territórios.
estabelecidos pelo Conselho Superior.
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Parágrafo úiiicõ:.- os-Promotores de Justiça serão

lota~

dos nos ofícios previstos para as Promoto_rias_ de Justiça,

SEÇÃOIX
Dos Promotores de Justiça Adjuntos
Art. 179. Os Promotores de Justiça Adjuntos serão designados para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito
Federal e TerritórioS.
Parágrafo único. Os Promotores de JustiÇa Adjuntos
serão lotados nos ofícios previstos para as Promotorias de
Justiça.
SEÇÃOIX
Das Unidades de Lotação e de Administração
At. 180. Os ofício_s n~- Procuradoria-Geral da Justiça
do DistiitO Federal e Territórios e nas Promotorias de Justiça
serão unidades de lotação e de administração do_ Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios.
Art. 181. A estrutura básica da Procurãdoria-Geral,de
Justiça será orgaiíizada por Regulamento, nos ter~os da lei,
TÍTULO III
Das Disposições Estatutárias Especiais

CAPÍTULO I
Da Carreira
SEÇÃOI
Do Provimento
Art. 182. Os cargos do Ministério Público da União,
salvo os de Procurador-Geral da República, Procurador-Geral
do Trabalho, PrOcurador-Geral da Justiça Militar e Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, são
de provimento vitalício e constituem as carteiras independentes de cada ramo.
Art. 183: A vitaliciedade somerlte Se!á- alcançada após
dois anos de efeti"Vó-exercício.
Art. 184. Os cargos das classes iniciais- serãO" providos
por nomeação, em caráter vitalício, mediante concurso público específico para cada ramo.
Art. 185. É vedada a transferência ou aproveitamento
nos cargos do Ministério Público -da União, mesmo de um
para outro de seus ramos.
SEÇÃO II
Do Concurso
Art. 186. O concurso_ público de provas e títulos para
ingresso __em cada carreira do Ministério Público da União
terá âmbito nacional, destinando-se ao _pre~pchimento de -todas as vagas existentes e das que ocorrem no prazo de eficácia.
Parágrafo único. O concurso será teãlizado, obrigatoriamente, quando_ o nú_mero de vagas exceder a dez por cento
do quadro respectivo e, facUltativamente, a juf;zo d9 Consetho
Superior competente:
Art. 187. Poderão inscrever-se no concurso baGharéis
em Direito há pelo menos dois anos, de comprovada idoneidade moral.
Art. 188. a· cOnCurso-Obedecerá aorregulamento elã.borado pelo Conselho Superior competente, _observado o disposto no art. 31, desta lei.
Art. 189. A Comissão de concurso será integrada pelo
Procurador-Geral, se_u Presidente, por dois membros do respectivo ramo do Ministério Público e por um jurista de_ reputação ilibada, indicados pelo Conselho Superior e por- um
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advogado indicado pelo Conselho Fec:leral da Ordem dos Advogados do Brasil.
Art. 190. O edital de abertura do concurso conterá a
relação dos cargos vagos, com a respectiva lotação, e fixará,
para as inscriç6eS, prãzo rião inferior a:· trinta dias, contado
de sua publicação no Diário Oficial.
Art. 191. Não serão nomeados os candidatos aprovados no concurso, que tenham completado sessenta e cinco
anos ou que venham a ser considerados iriaptos para o exercício do cargo, em exame de higidez fíSica e mental.
Art. 192. O Procurador-Gúal competente, ouvido o
Conselho Superíor~ decidirá sobre a homologação do concurso, dentro de trinta dias, contados da publicação do resultado
final.
Art. 193. O prazo de eficácia do coriçurso, pata efeito
de nomeação, será de dois anos contado~ da publicação do
ato homologatório, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Art. 194. A nomeação dos candidatos habilitados no
concurso obedecerá á, ordem de classificação.
§ 1o Os candidatos aprovados. na ordem de classifiCação, escolherão a lotação de sua preferência, na relação das
vagas que, após o resultado do concurso, o Conselho Superior
decidir que devam ser providas inicialmente.
§ 29 o candidato aprovado poderá renunciar à nomeação correspondente à sua classificação, antecipadamente ou
até o termo final do prazo de posse, caso em que o renunciante
será deslocado para o último lugar na lista c;!os classificados.
SEÇÃO !li

Da Posse e do Exercício
Art. 195. O prazo para a posse nos cargos do Ministério
Público da União é de trinta dias, contados da publicação
do ato de nomeação, prorrogáveis por mais sessenta dias.
mediante comunicação do nomeado, antes de findo o primeiro
prazo.
Parágrafo único. O empossado prestará compromisso
de bem cumprir os deveres do cargo, em ato solene, presidido
pelo Procurador-Geral.
_
Art. 196. Para entrar no exercício do cargo, o empossado terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual tempo,
mediante comunicação, antes ?_e _findo o prazo inicial.

SEÇÃOIV
Do Estágio Probatório
Art. 197. Estágio probatório é o perfodo dos dois primeiros arios de efetivo exercício do cargo pelo membro do
Ministério PúblicO da União'"
· -- Art. 198. Os membros do Ministério Público da União,
durante o estágiO probatório, somente ·poderão perder o cargo
mediante decisão da maioria absoluta do respectivo Conselho
Superior.
SEÇÃO IV
Das Promoções
Art. 199. As promoções far-se-ão, alternadamente, por
antigüidade e merecimento.
_
§ 1" A promoção deverá ser realizada até trinta dias
da ocorrência da vaga; n<!o decre~a4~ no prazo legal, a promoção produzirá efeitos "a partir do termo finãl dele.
§ 2~ Para todos os efeitOS,_ será considerado promovido
o merilbro do Ministério PúbliCO da-União que vier a falecer
ou se aposentar sem que tenha sido efetivada, no prazo legal,
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a promoção que cabia por antigüidade, ou por força do art.
200, § 3', desta lei.
§ 39 Êlacultada a se recusa de promoção, sem prejuízo
do critério de preenchimento da vaga recusada.
§ 4~' É facultada a renúncia à--prOfuoção, em qualquer
tempo, desde que haja vaga na categoria imeQiatamente anterior.
Art. 200. O merecíiriCnto, para efeÜo ·de promoção,
será apurado mediante critérios de ordem objetiva, fixados
em regulamento elaborado pelo Conselho Superior do respec·
tivo ramo, observado o dispOsto no art. 31 desta lei.
_
§ 19 À promoção por merecimento só PoderãO c6-ilcoirer os membros do Ministério Público da União com pelo
menos dois anos de exercício na categoria e integrantes da
primeira quinta -parte di:t lista de antigUidade, salvo se não
houver com tais requiSi(óS quenú1Ceite o lugar vago; em caso
de recusa, completar-se-á a fração inclltindo-se outros integrantes da categoria, na seqüência da ordem de antigüidadeL
§ 2\' Não poderá concorrer à promoção poi merecimento quem tenha sofrido penalidade de censura ou suspensão,
no período de um ano imediatamente anterior à concorrência
da vaga, em caso de censura; -ou de dois anos, em caso __d_e_
suspensão.
-· __ . . . _
.
§ 3<? Será obrigatoriamente promovido quem houver figur~do por três vezes consecutivas, óu-cíncá altefil.adas, na
lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior. - Art. 201. Não poderá concorrer à pronioçáo por mere~
cimento, até um dia após o regre-sso, o membro do Ministério
Público da União afastado da carreira para;
I - exercer cargo eletivo ou a ele concorrer;
II -exercer outro cargo público pemitido por lei.
Art. 202. Para efeito de promoção, entende-se por antigúidade o tempo de efetivo serviço no cargo, -nos tefmos da
lei.
§ 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 se-guinte.
§ 2<? O pi3.zo parã reclamação contra a lista de antigüidade será de trinta dias, contados da publicaç;:lo.
§ _3\' O desempate na classificação pot ailtigüidade -será
determinado, sucessivamente, pelo tempo de serviço na respectiva carreira do Ministério Público da União, pelo tempo
de serviço público federar, pelo tempo de serviço público em
geral c pela idade dos candidatos, em favor do mais idoso;
na classificação inicial: o primeiro desempate será determinado pela classificação no concurSo.
~
§ 4" Na indicação à promoçãõ por antigüidade, o Conselho Superior somente poderá recusar o mais antigo pe-16
voto de dois terços de seus integrantes, repetindo-se a votação
até _fixar-se a indicação-.-

SEÇÃOVI
Dos Afastamentos
Art. 203. Sem prejUízO dos vencimentos, vantagens, ou
qualquer direito, o membro do Ministério Público da União
poderá afastar-se de suas funções:
_ __
·
I - até oito dias consecutivos, põr rilOtivo de casamento~
II -até oito dias consecutivos, por motivO-de falecimento
de cônjuge ou companheiro, ascendente Ou descendente, irmão ou pessoa que viva sob sua dependência económica~
III- até cinco dias úteis, para-comparecimento a encontros ou congressos, no âmbito da Instituiç-ão ou promovidos
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pela entidade de classe a que pertença, atendida a necessidade
do serviço.
Art. 204. O membro do Ministério PúbliCo da União
poderá afastar-se do exercício qe suas funções para:
I -freqüentar cursos de aperfeiçoamento e _estudos, no
País ou no exterior, por prazo não superior a doís ailos, prorrogável, no máximo, por igual período;
_
I I - comparecer a seminários ou congressos, no País ou
no exterior;
lli -ministrar cursos e seminários destiriàdos ao aperfeiçoamento dos membros da instituição;
IV- exercer cargo eletivo nos _casos previstos cm lei
ou a ele concorrer, observadas as seguintes condições:
a) 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;
l:lr_p afastamento será obrigatório a partir partir -dO
-dia do registro da candidatura pela Justiça.
V- ausentar-s_e do País em míssão ofiCiaL
§ 1 9 O afastamento, salvo na hipótese do inciso IV,
só se dará mediante autorização do Procurador-Gerai, depois
de ouvido o Conselho Superior e atendida a necessidade de

a

_§~rviço.

§ 2<? Os casos de afastamento previstos neste artigo darse-ão sem prejuízo dos vencimentos, vantagens Ou qualquer
direito inerente ao cargo. assegurada, em caso do inciso IV,
a escolha da remuneração preferida, sendo o tempQ_ de afastamento considerado de efetivo exercício para todos os fins
e efeitos de direito.
§ 3<? _Não se considera de_efetivo exercício, para fins
de estágio probatório. o período de afastamento do membro
-do Ministério Público da União.
§ 4<? Ao membro do Ministério Público da União que
haja se afastado de suas funções para o fim previsto no inciso
I, não será concedida exoneração ou licença para tratar de
interesse particulares antes de decorrido período igual ao de
afastamento, ressalvada a hipótese de ressarcimento do que
houver recebido a título de vencimentos e vantagens em virtude do afastamento.
SEÇÃOVII
Da Reintegração
Art. 205. A reintegração, que decorrerá de decisão judicial passada em julgado, é o reingresso do membro do Ministério Público da União na carreira, com ressarcimento dos
vencimentos e vantagens deixados de perceber em razão da
demissão, contando-se o tempo de serviço correspondente
ao afastamento.
§ 1\' O titular do cargo no ·qual se deva dar a reintegração- será reconduzido àquele que anteriormente ocupava,
o mesmo acontecendo com o titular do cargo para o qual
deva ocorrer a recondução, sendo da classe inicial o cargo
oQjeto da reintegração-ou da recondução, seu titular ficará
em disponibilidade, com proventos idênticos à remuneração
que venceria, se em atividade estivesse.
§ 2\' A disporiibilidade prevista- ~_o parágrafo anterior
cessará com o aproveitamento obrigatório na primeira vaga
que venha a ocorrer na classe inicial._
§ 39 O reconduzido, caso tenha sido promovido por merecimento, fará jus à Promoção na primeira vaga a ser provida
por idêntico critério, atribuindo~se-lhe, quanto à antigüidade
na classe, os efeitos de sua promoção anterior.
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O reintegrado será submetido ao exame médico

exigido para o ingresso na carreira, e, Vei'ifiCando-se'sua-iná:Ptidão para exercício do cargo, será aposentado, com as vantagens a que teria dire-ito, se -ef~tiyada a reintegr·ação. SEÇAO VIII
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co, 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 nos quinze
dias seguintes à publicação de aviso da existência de vaga;
ou, decorrido este prazo, até quinze dias após a publicação
da deliberaçãodo_ Conselho S~pe_rior ~S'bre a -~e~i3-~ç~~ d~
concurso para ingresso na carreira.
§ 1~ O aviso será publicado no Diário Oficial, dentro
-- -de quinze dias da vacância~§ 29 Havendo mais de um candidato à remoção, ao· fim
do primeiro prazo previsto no caput deste artigo, será removido o de maior antiguidade; após_ o decurso _de tal_ prazo,
prevalecerá a arde~ c~_!)nológ_!~ de_ entre~~ do,s, pedidos.
Art. 213. A remoção pór permuta será concedida_medi"a~_te reque0~e~t~ dos intere~~ados.

Da Reversão e da Readmissão
Art. 206. A reversão é" o- retng-resso~na-----carreira, dO
membro do Ministério Público aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria.
§ 19 A reversão far-se-á de ofício pu a pedido.
§ 2<? A reversão de ofíçiO" 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 reversã-o a pedido será feita nó 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
SEÇÃO II
promoção por merecimento;
·
· Das Designações
I I - inexistência· de candidato aprovado em concurso,
quando se tratar de reversão para cargo de classe inicial da
Art. 214. A designação, para 05: _feitos desta lei? é o
carreira;
- -------~-- -ato que· discrimina ·as funções qué os"ejani cOmpatíveis· cOm
III -ter sido requerida até cinco anos depois da aposenas previstas nesta lei, para cada classe das diferentes carreiras.
tadoria;
.
·
Parãgrafo único. A designação para o exercício de funIV- contar o aposentado menos de sessenta e cinco anos.
ções diferentes das previstas para cada classe, nas respectivas
de idade à data do pedido.
carreiras, somente será admitida por interesse do serviço, ·exi§ 4~' Será contado como tempo de serviço. para todos
gidas a anuêt-icia do designado e a autorização do Conselho
os efeitos legais, o período entre a aposentadoria e a reversão,
Superior.
-_
se aquela tiver sido causada por erro administrativo para o
Art: 216. As destgnações serão feitas observados os criqual não haja concoriido o aposentado.
terias da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior:
§ 5~' A reversão será côndicionada ao resultado do_~xaI -para o exercício de função defiriida por esta lei;
me exigido para ingresso na carreira.
·
__I I - para o exercício de função nos of~ci<_:>_s_~e_!i_njdo"s em_
Art. 2CJ7. A readmissão é o reingresso; na ·carreira, do
lei.
membro do Ministério Público exonerado a pedido:
Art. "217. As designações, salvo quarldo estabeleCido
Art. 1~' A readmissão far-se-á a pedidó do interessado
outro critério por esta lei. serão feitas por lista, no último
e dependerá de inspeção médica favorável.
mês do ano, para vigorar por um biênio, facultada a reno§ 29 A readimissão far-se-á em cargo da classe inicial
vação.
da carreira e dependerá da inexistência de candidato aprovado
Art. 218. A alteração da lista poderá ser feita, ·antes
em concurso, que aceite nomeação.
do termo do prazo, por interesse dO serviço, havendo
1- provimento d"e Cargo;
CAPÍTULO II
I I - desprovimento de cargo;
Dos Direitos
nr :.::_ criação ·ãe ofício;
SEÇÃO I
IV- extinção de ofício;
Da Vitaliciedade e da Inamovibilidade
VI- pedido de permuta.
Art. 219. A alteração parcial da lista, antes do termo
Art. 208. Os membros do Ministério Público da União.
do prazo, quando modifique a função do designado, sem a
após dois anos de efetivo e~ercício, só poderão ser demitidos
sUã anuêilCiã., somente serã admitida nas s_eguintes hipóteses:
por decisão judicial transitada em julgado.
I - extinção, -por lei, da função ou ofício para a qual
Parágrafo único. A propositura de açãó para ·perda de
estava designado;
cargo, qua'ndo decorrente de proposta _do Conselho Superior
II- nova lotação, em decorrência de:
depois de apreciado o processo administrativo, acarretará o
--a)
prOmoção; e
afastamento do membro do MinistériO Pú.J?li~__4_a_ yp_iª-o _do
"b) femoç3o;· exercício de suas funções, com a perda dos venCirilentose das
III- afastamento ou disponibilidade;
vantagens pecuniárias do respectivo cargo.
IV- aprovação pelo Conselho Superior, de proposta do
Art. 209, Os_ membros do MinisteriC5"Públíco da União
Procurador-Geral, peta voto secretO ae dõiS- terços de seus
são inamovíveis, Salvo motivo de interes_se público, na forma
membrõs.
desta lei.
_
Parágrafo único. A garantia estabelecida neste artigo
Art. 210. A remoç·ão, para efeito desta le_i_. é qualquer
não impede a acumulação ev:entual de ofícios Ou cftie sejamalteração de lotação.
.
. . , ..
.,
ampliadas as funções do designado.
Parágrafo único: A remoção será fe1ta de oflcto, a pediArt. 220. Os me"Inbro_s yità.lícióS-do Ministério Público
do singular oupor permuta.
dã. Urif8.o podef3õ -s-ei" postoS eiii- dispoilibilidade, com vencimentos proporcionais--ao tempO' de SerViço: por-rii.Oli\iõ de
Art. 211. A remoção de ofício, por íniciativaao Procuinteress_e público, mediante decisão do Conselho Superior,
rador-Geral, ocorrerá s_Oinenü:- por motivo de interesse públi-
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pelo voto_ de dois terços de seus membros, assegurada ampla
defesa.
SEÇAOll!
Das Férias e Licenças
Art. 221. Os membros do Mi11istério Público terão direito a férias de sessenta dias por ario, contínuos· áu diVididos
em dois períodos iguais, salvo acúmulo por necessidade de
serviço e pelo máximo de dois anos.
·
§ 1"' Os períodos de gozo de férias dos membros do_
Ministério Público da União, que oficiem perante Tribunais.
deverão ser simultâneos com os das férias coletivas destes,
salvo motivo relevant~ ou o interesse: do serviço.
·
§ 29 lndepeni:fentemente de solicitação, será pãga ao
membro do Ministério Pú_blico da :Un_iã_o, por ocasião das
férias, importância correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período em que as ri:tesmas çievam ser gozadas.
§ 3"' o pagamento da remuneraç"ão- das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início de gozo do respectivo
período, facultando-se a conversão de 113 (um terço) das mesmas em abono pecuniário, requerido com pelo menos 6_0 (sessenta) dias de antecedência, nele considerado o valor do acréscimo previsto no § 29 ,_
§ 4"' Em caso de exoneração, será de:~ida ao membro
do Ministério Público tla União indenização relativa ao período de férias a que tiver direito e ao imcompleto, na proporção
de 1/12 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração
superior a 14 (quatorze) dias, calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exo-neratório.
Art. 222. O direito a férias 5erá ad~uiÍido após o pri-meiro ano de exercício.
Art. 223. Cànceder-se-á aos membios do Ministério
Público da União licença:
I -por motivo de doença em pessoa da famflia;
I I - por motivo de afastamento do cônjuge o companheiro;
III- prêmio por tempo de serviço;
IV- para tratar de interesses particulares;
V - para desempenho de mandato classista.
.
§ 19 A licença prevista no inciso I será precedida de
exame por médico ou junta médica oficial, considerando-se
pessoas da família o· cônjuge ou companheiro, o padrasto,
a madrasta, o ascendente, o descendente, o enteado, o colateral cortsangüíneo ou afim até o segundo grau civil. A licença
'estará submetida, ainda, às seguintes condições:
a) somente será deferida se a assistência direta do membro do Ministério Público da UniãÓ for indispensável e- não
puder ser dada simultaneamente com o- exercício do cargo;
b) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direi~o 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
con-dições. Excedida a prorrogação, a licença será considerada
como para tratar de interesses particulares.
.§ 29 A licença prevista no inciso II poderá ser concedida
quando o cônjuge ou companheiro for deslocado para outro
ponto do território nacional, para o exterior ou para exercício
de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo; será
por prazo indetenninado e sem remuneração, salvo se o membro do MinistériO: Público da União puder ser lotado, pro~so
riamente, em ofício vago no local para onde tenha se deslocado
e compatível com o seu cargo, caso em que a licença será
convertida em remoção provisória.
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§ 3"' A licença prevista no inciso III será devida após
cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, pelo prazo de três
meses, observadas as seguintes condições;
a) será convertida em pecúnia em favor dos benefic_iários
do membro do Ministério Púl?licõ dã lln-ião falecido, que
não a tiver gozado;
b) não será devida a quem houver sofrido penalidade
de suspensão durante o período aquisitivo ou tiver gozado
asJicenças previstas nos incisos II e IV;
c) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagen~ ou qualquer direito inerente ao cargo.
_ _
§ 4<:> A licença prevista no 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 pedido
do interessado ou no interesse do serviço;
_
b) não será concedida nova lícença antes de decorridos
2 (dois) anos do término da anterior.
____
__ =-§ 59 A licença prevista no inciso V será devida ao membro do Ministério Público da União investido em mandato
em confederação, federação, associação .de classe de âmbito
nacional ou sindicato representativo da categoria, obs_ervadas
as seguintes condições:
a) somente farão jus à licença os eleitos para cargós de
direção ou representação nas referidas entidad_es, _até o máximo de 3 (três) por entidade;
b) a licença terá duração igual à do mandato, podendo
ser_ prorrogado no caso de reeleição,_ e por uma única vez;
c) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo.
§ 69 É vedado o exercício de atlvidade remunerada durante o período da licença prevista no inciso I.
§ 7"' A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias
do téi"mino de outra da mesma espécie será considerada c;omo
prorrogação.

Art. 224. Conceder-se-á aos membros do Ministério .
Público da União, além das licenças previstas no art. 223,
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 oficiàl,
se necessário, na residéncia do examinado 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 s~rá submetido
a inspeção médica oficial, que concluirá pela volta ao serviço,
pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria;
e) a existência de indícios d_~ Iesõ~s orgânícils ou funcionais é motivo de inspeção médica .
I I - por acidente em serviço, observadas as seguintes
condições:
____ _
a) configura acidente em serviço o dano físico ou mental
que se relacione, mediata ou imediatamente, com as funções
exercidas;
b) equipara.ge 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 prejuízo dos vencimentos
e vantagens iner~nt~s ao exercício do cargo; _
d) o acidentado em serviço, que necessíte-de--ifatamento
especializado não_disponível em instituiÇão-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 rio prazo de 10
(dez) dias contados de sua ocorrência, prorrogável quando
as circunstâncias ó 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 pescrição médica;
b) no caso de nascimento prematura, a liCença terá infCío 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 suas funções;
d) em caso de aborto atestado por médico oficial, a licença dar-se-á por 30 (trinta) dias, a partir da sua ocorrência.
IV- pelo nascimento ou a adoção de filho, o pai ou_
adotante, até 5 (ciíiCO) -dias consecutivos;
V -pela adoção ou a obtenção de guar_da_judicial de
criança até 1 (um) ano de idade, o prazo da licença da adotante
ou detentora da guarda será de 30 (trinta) dias;
SEÇÃOIV
Dos vencimentos e vantagens

Art. 225. Os membros do MiniStério Público da União
receberão o vencimento, a representação e as gfatific3ções
previstas em leis.
§ 19 Sobre os vencimentos-incidirá a grãtificação 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) -ãn.os desde que
não cumulativo com tempo de serviço público.
§ 29 A representação e as gratificações incorporam-se
aos vencimentos e aos proventos para todos os efeitOs-legais.
§ 39 OS _venCifuentos serão fixados com diferença não
superior a dez por cento de uma para outra das classes de
cada carreira.
§ 49 Os Subprocuradores-:Gerais do Minjstéri_o 'E_úblico
da União terãoos mesmos venCimentos e vant~gens:
.__ _
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 Federal.
Parágrafo úriico. O acréscimo previsto neste artigo não
se incorpora aos venCim-entos do cargo de Procurador-Geral
da República.
.
·- .
Art. 227. As gratificações percebidas em- caráter geral
pelos membros do Ministéxio Público da_Uni~o serão acrescidas de percentuais, fixados por ato do Procurador-Geral
da República, em caso de:
I - exercício ·em offCíó de difícil provimento, assim definindo em ato do respectivo Conselho Superior;
II -exercício cumulativo de ofícios e fU:iiÇões;
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;
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Art. 228. Os membros do Ministério Público da União
farão juS, ainda, às seguintes vantagens:
I - ajuda de custo em caso de:
a) remoção de ofício; promoção ou nomeação que importe em alteração do -domicílio legal, para atender às despesas
de instalação na nova sede de exercício em valor correspondente a até três meses de vencimentos;
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;
--,' TI- diárias. por·serviço eventual fora da sede. de valor
mínimo-equivalente ã 1!30 (um trinta_avos) dos vencimentos
para- atender às despesas de locomoção, alimentação e pousada;
III - transporte:
a) pessoal e dos dependentes, bem como de mobiliário,
em caso de remoção, promoção o:u nomeação. previstas na
alínea a do inciso
b) pessoal, no caso de qualquer outro deslocamento a
serviÇo, fora de se·de de exercício;
IV- auxílio:.doença, no valor de um mês de vencimentos,
qüãiiâõ ·ocorrer licenÇa para tratamento de saúde por mais
de doze meses, ou inValidez declarada no curso deste prazo_;
V- salário-família;
-VI- pro labore pela atiVidade de magistériO, pOr horaaula proferida em cursos. seminários ot(ótitros-i.wentOs-âestinados ao aperfeiçoamento dos membros da In_stituição.
VII - assistência médico-hospitalar, extensiva aos- inativos, pensionistas e dependentes, assim entendida como-o conjunto de atividades relacionadas com_ a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abiangendo sérviços profissionais médicos, paramédicos, farmacêutiCos e odontológicos,
bem !=Orno o fornecimento e a aplicãção -dos meios e dos
cuidados essenciais à saúde;
VIII - auxílio-moradia. em caso de lotação em local
cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou
onc;!rosas, assim definido em ato do ~ocura.dor-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 anó, corisiderãndo,
como mêS integial do fração igual ou supe:rior a 15 (quinze
dias).
.
. ... ,
. · § 1' A gratificação natalina será paga até o dia 20 (vinte)
do n;t;ês de deze~bro de C?-da ano.
§ 2<.> Em caso de exoneração antes do.mês de d~zernbr.Q,
a gratificação natalina será proporcional ãós meses de exercício
e calculada com base na remuneração do-.Il,l~ª- em que ocot:r_eF
a exoneração.
..
.,
.
.
· § 39 A gratificação natalina não será considerada para
cálcll_~o de. qualquer vantagem pecuniária.
--§ 4<.> Em caso_ de nomeaÇão, as vaniageÍls previstas nos
incisos I, alínea a, e ITI, alínea a, são e.xtensivas ao membro
do MinistériO PúbliCo da União seni vínculo estatutário imediataffiente prececÍenie, deSde ij~e seu últimO dOmicílio VoluPtário date de mais de doze me.$es.
§ 5~' O Procurador-Geral da República arbitrária os valores das vantagens previstas nos ini::isos II, III, V, VI e VII.
§ 69 A assistência médico-hospitalar de que trata o inciso Vll deste artigo será proporcionada pela União. de preferência através de seus serviços, de acordo com normas e condi-
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ções reguladas por ato do Procurador-Geral da República,
sem prejuízo da assistência devida pela Pre\'.idên_cia Social.
§ 7' O Procurador-Geral da República fixará e atuali-

zará, periodicamente, atendidas as normas previstas neste artigo, o valor das vantagens nele estipuladas,
§ s~ À famt1ia do membro do Ministé.rio Público da
União que falecer no prazo cte 1 (um) ano a partir de remoção
de ofício, promoção ou nomeação de que tenha resultado
mudança de domicilío legal, serão devidos a ajuda de custo
e o transporte para a localidade de origem, no prazo de 1
(um) ano, contado do óbito.
__ .
Art. 229. _Salvo pór imposição legal, ou ordem judical,
nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ao ·provento
e à pensão devida aos membros do Min~stério Público da
União ou a seus beneficiários.
§ 1~' Mediante autorização do deved_or, poderá haver
consignação em folha de pagamento a favor de terceiro.
§ 29 As reposições e indenizaçc5es em favor do erário
serão descontadas em parcelas mensais de valor não excedente
à décima parte da remuneração ou provento, em valores atualizados.
Art. 230. O.nieiilFrO do Ministério Público da Uni.ãÕ
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 a quitação do débito
no prazo estabelecido neste. artigo, deverá ele _ser inscrito
em dívida ativa.
Art. 231. A remuneração, .9. provento e a pensão dos
membros do Ministériõ Público da União e de seus beneficiários não serão· objeto de arresto, seqüestro ou penhora,
salvo em caso de dívida de alimentos, resultando de decisão..
judicial.
SEÇÃOIV
Da Aposentadoria e da Pensão
Art. 232. O menlbro dO Ministério Público da UniãO,
será aposentado, compulsoriamente, por invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativamente aos trinta anos· de
serviço, após cinco anos de ex~rcfçio efetivo na carreira.
§ 1~' Será contado como tempo de serviço para aposentadoria, não cumulativamente, até o limite de quinze anos,
o tempo de exercício da advocacia.
§ 29 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.
§ 39 A aposentadoria por invalidez será precedida de
licença para tratamento ·de saúde por período não excedente
a vinte e quatro meses, salvo quando o laudo médico concluir
pela incapacidade definitiva para o exer_c_fçio 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 efeito interruptivO desse prazo qual-;
quer período de exercícío das funções inferior a trinta dias.
Art. 233. Os proventos da aposentadoria serão integrais.
Parágrafo único. Para o cálculo dos proventos da aposentadoria serão considerados os vencimentos do cargo ímediatawente superior ao último exercido pelo aposentado; caso a
aposentadoria se dê no último nível da carreira, os venci-
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mentes de~te s.erão açrescidos do percentual de vinte por cento.
Art. 234. Os proventos da aposentadoria serão revistos
na mesma proporção e data em que se modificar a remuneração dos membros do Ministério Público em atividade, sendo
também estendidos aos inativos quaisquer benefícios e vantagens novas asseguradas à carreira, ainda que por força de
transformação ou reclassificação do cargo.
Art. 235. O .aposentado conServará a prerrogativa prevista no art. 18, item II, letra e, desta lei.
· Art. 236. A pensão por morte, devida pelo órgão previdenciári9 aos dependentes de membros_ do Ministério P(!_blico
da União, correSponderá à totalidade dos vencimentos ou
provent_os do falecido, assegur~da 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 Ministé.riO Pú-biiCo da União,
em respeito· à dignidade de suas funções e à da Justiça, deve
observar as normas que regem o seu exercíciO e especialm-ente:
I - cumprir os prazos processUais;
- ·
·
··
II - guardar segredo soPre 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 pUblico, quando requisitadas;
V- atender ao expediente forense e p_articipar dos a tos
judiciais, q~ando fqr obrigatória a sua presença; ou aSSiStir
a·· outros, quando conveniente ao interesse do serviço;
VI - declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da
lei;
VII- adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de que tiver co_nhecimento ou que ocorrerem nos
serviços ·a Seu cargo;
·
VII~ - 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 MinisteriO Púbiícci~. ··
da União:
I -receber. a qualquer título e sob qualquer pretexto,
honorários, porcentagens ou custos processuais;
·
·
II - exercer a advocacia;
III -exercer o comércio Ou p3.rticiP~I.f de sociedade comercial, exceto como Cotista óu acioiliStã.;
IV -exercer, ainda que em disponibilidade, qual_quer
outra função pública, salvo na de magistério·;
· .Y - exercer atividade político-partidária, ressalvada a
filiação e o direito de afastar-se para exetcer cargo ·eleitvo
ou a ele concorrer.
SEÇÃOII
Dos ImPedimentos ~ Suspeições
Art. 239. Os impedimentos e ~ suSpeições dos membros do Ministério Públi_co são os previstos em lei.
SEÇÃOID
Das Sanções

Art. 240. Os membros do Ministério Público. s<\o pasSíveis
das seguintes sanções disciplinares:
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de demissão, de cassação de aposentadoria ou de_ disponibilidade, a imposição destas dependerá, também, de decisão
judicial c_om trânsito em julgado._
_
_
Art. 244. Compete ao Procurador-Geral de cada ramo
do Ministério Público _d_a União aplicar a seus membros as
penas de advertência, censura e suspensão.
SEÇÁOIV
Da Prescrição

III - suspensão;
IV - demissão; e
V- cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.
Art. 241. As sanções previstas no artigo anterior serão
aplicadas:
I - a de advertência, reservadamente e- por escrito, em
caso de negligência no exercício das f~:~nções;
II - a de_ censura, reservadamente e por e·scrito, em
Art. 245. Prescreverá:
caso de reincidência em falta anteriormente punida com adver~
I - em um ano, a falta punível com advertência ou centência ou de descumprimento- de dever legal;
sura;
III - a de suspensão, até quarenta e cinco dias, em
II- em dois anos, a falta punível com suspensão;
caso de reincidência em falta anteriormente punida com cen~
III- em quatro anos. a falta punível com demissão e
sura;
cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.
IV- a de_ suspensão, de quarenta e cinco a noventa dias,
Parágrafo único. A falta, também prevista na lei penal
em caso de inobservância das vedações impostas por esta lei
como crime, prescreverá juntamente com este.
ou de reincidência cm falta anteriormente punida cõm suspenArt. 246. A prescrição começa a correr:
são até quarenta e cinco dias;
I
- do dia em _que a falta for cometida; ou
V- as de demissão, nos casos de:
II -do dia em que tenha cessado a continuação ou pera) lesão aos cofreS pU.blicos, dilapidação do património
manência, nas faltas continuadas ou permanentes.
nacional ou de bens confiados à sua guarda;
Parágrafo único. Interrompem a prescrição a inStaurab) improbidade administrativa, nos termos-do art. 37,
ção de processo administrativo e a citação para a ação de
§ 4'1, da Constituição Federal;
perda do cargo.
c) condenação por crime praticado com abuso de poder
SEÇÃOV
ou violação de dever para _com a Administração Pública, quanDa Sindicância
do a pena aplicada for igual ou superior a dois anos;
d) incontinência pública e escandalosa- que comprometa
gravemente, ponua habitualidade, a dignidade da instituição;
Art. 247. -A -sindicância é o procedimento que tem por
e) abandono de cargo;
objeto a coleta sumária de dados para instauração, se necesf) revelação de assunto de caráter sfgiloso, que conheça
sário, de inquérito administrativo.
em razão do cargo ou função, comprometendo a dignidad~
SEÇÃO VI
de suas funções ou da justiça;
Do inquérito administrativo
g) aceitação ílegal de cargo ou função pública;
h) reincidência no descumprimento do dever legal, anteriormente punido com a suspensão prevista no item anterior;
Art. 248. O inquérito administrativo, de caráter sigiloVI -cassação de aposentadoria ou de disponibilidade,
so, será instaurado pelo Corregedor-Geral, mediante portaria,
nos casos de falta punível com demissão, praticada quando
em que designará comissão de três membros para realizá-lo,
no exercício do cargo ou função._
-sempre que tomar conhecimento de infração disciplinar.
§ 1'! A suspensão importa, enquanto durar, a perda dos
§ 1" A comissão, que poderá ser presidida pelo Correvencimentos e das vantagens pecuniárias inererités ão eXercício
gedor-Geral, será composta de integrantes da carreira, vitalído cargo, vedada a sua conversão em multa.
cios, e de classe igual ou superior à po indicado.
§ 29 Considera-se reincidência, para os efeitos desta lei,
§ 2Q As publicações relativas a inquérito administrativo
a prática de_ nova infração, dentro de quatro anos após ciemiconterão o respectivo número, omitido o nome do indiciado,
fiC:ado o infrator do ato que lhe tenha imposto sanção disciplique será cientificado pessoalmente.
nar.
-Art. 249. O prazo para a conclusão dó inquérito e apre§ 3"' Considera-se abandono do cargo a ausência do
sentação do relatório final é de trinta dias, prorrogável, no
membro do Ministério Público ao exercício de suas funções,
máximo, por igual tempo.
sem causa justificada, por mais de trinta dias consecutivo-s.
Art. 250. A comissão procederá à íilSirução do inqué~
§ 49 Equipara-se ao abandono de cargo a falta injusti~
rito, podendo ouvir o indiciado e testemunhas, requisitar períficada por mais de sessenta dias intercalados, no período de
cias e documentos e promover diligências, sendo-lhe facultado
doze meses.
o exercício das prerrogativas outorgadas ao Ministério Público
§ 5" A demissão poderá ser convertida, uma única vez,
da União, por esta lei, para instruir procedimentos adminisem suspensão, nas hipóteses previstas nas alíneas a e h do
trativos.
inciso V, quando de pequena gravidade o fato ou irrelevantes
Art. 251. Conduída_a instrução do inquérito, abrir-se-á
os danos causados, atendido o disposto no art. 245.
vista dos autos ao indiciado, para se manifestar, no prazo
Art. 242. Na aplicação-das penas disciplinares, considede quinze dias.
rar-se-ão os antecedentes do infra-tor, a natureza e a gravidade
Art. 252. A- comissão de inquéritO -encaminhará o inda infração, as Circunstâil.Cias effi que- foi pratiCada e os danos
quérito ao Conselho Superior, acompanhado de seu parec_er
que dela resultaram ao serviço ou à dignidade da instituição
conclusivo, pelo arquivamento ou pela instauração de proou da Justiça.
cesso administrativo.
Art. 243. As infrações disciplinares serão apuradas em
§ )9 O parecer que concluir pela instauração do proprocesso administrativo; quando lhes forem cominadas penas
cesso administrativo formulará a súmula de acusação, que
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conterá a exposição ·Jo fato imputa~o. com todas as suas
citctinstâhdas e -a -capüulaçilo le"gal da infr.ação.
§ 2"' O inqUérito ·será submetido à deliberação do Conselho Superior, que pOderá:
__
_
I -determinar ndVas diligências, se o considerar insuficientemente instrU-ído;

II- determinar _o Seu arquivamento~ ·
III - instautar processo administrativO~ caso acolha a sUmula de acusação;
· -·
IV·- encaminhá-lb 'ao Corregedor-Geral, para formular
a súmula da acusação, caso não acollia a proposta de arquivamento_
-- - - -- - -------. SEÇÁO VII. : : .· •

Do

Pro~so

Administrativ,o

Art. 253: ·O processo administrativo, instaurado por
decisão do Conselho Superior, será contraditório, assegurando-se ao acusado ampla defesa.
§ 1? A decisão que instaurar proéesso administrativo
·designará comissãO composta de três membros escolhidos dentre os integrantes da carreira, vitalícios; e de classe igual ou
'Superior à do acusado, indicará o presidente e mencionará
Os motivOs de sua cóntribuição.
§ 29 -Da comiSsão de processo administrativo ~iíã6- poderá participàr quem haja integrado a pric~dente comissão de
liiéplérito. '
· ·: _ ·
_
' · § -39 As publiCações relativas a processo administrativo
conterão o respectivo número, omitido ·o_ nome do acusado,
que será cienfifiCãâo Pessoalment~.
· ' Art. 254.' O-pr-aZo pãra a Conclusão do processo admiriiSti'ativo:e ápi'esertt'ação do relatório final é de nov~nta dias,
prorrogável, h o mâXitnb, por trinta dias,· contados da publi·-' · .
cação -da deciSélO que -a instaurar.
Art. 255.' ' A citação será pessoal, éoffi entrega de cópia
'da portaria, do relat6rio final do inqUérito e da súmula da
'acUsação, tien'tifícâriOo-se o aCusado do dia, da hora e do
local do interrogatório.
,
' § 1" Não _s-endo .encontrado o acusado em seu domicnio,
proceder-se-á à citaçao por edital, puhlic~do no Diário Oficial,
_!cbin o prazo· de' (Juíóze dias.
_
§ 2"' O aCus-ãdõ, por si ou atravéS 'de defensor que nomear, poderá oferecer defesa prévia, no prazo de quiitze dias,
contados do interrogatório, assegurand9:'Seihe vista dos autos
,
no local em que funcione a comissão.
§ 3Ç> Se o acus-ado não tiver apresent-ado defesa, a comis"são notneatâ ·'ctefénSor, dentre os integrantes da carreira e
de classe igual oú -superior à sua, reabi'ihdo-se-lhe o prazo
·
' fixado no parágrafo iui.terior.
§ 4~ Em defesa prévia, poderá o acusado requerer a
produção de provàs orais, documentais.e ·periciaiS, ínclusíve
·pedir a repetição daquelas já produzidas no inquéiHO.§ 5!! A comissão poderá índefcrir ~ fundamentadamente,
as provas desnecessárias ou requeridas com intuitO manifestamente protelatório.
Art. 256. Encerrada a produção de provas, a co:r~issão
.abrirá vista dos autos ao acusado, para oferecer razões finais,
no prazo de quinic dias.
Art. 257. Havendo mais de um acusado, os prazos para
defesa serão cumuns e em dobro.
Art. 258. Em qualquer fase do proces-so, será assegurado à defesa ã extração de cópia das peças dos autos.
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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 trabalhos.
Art. 260. O Conselho Superior do Ministério Público,
apreciando o processo administrativo, poderá:
I - determinar novas diligências, se o consíderar insuficientemente instruído, caso em que, efetivadas estas_. proceder-se-á de acordo com os arts. 264 e 265 desta lei;
.. I I - propor o seu arquivamento ao Procurador-Geral;
III- propor ao Procurador-Geral a aplicação de sanções
que sejam de sua competência;
IV- propor ao Procurador-Geral da República o ajuizarn.ento 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 participar da deliberação
do Conselho Superior quem haja oficiado na sindicância, ou
integrado as comiss6es do inquérito ou do processo administrativo.
Art. 261. Havendo prova da infração e indícios suficientes de sua autoria, o Conselho Superior poderá determinar. fundamentalmente, o afastamento preventivo do indicia--do, enquanto sua permanência for inconveniente ao serviço
ou prejudicial à apuração dos fatos.
' § 19 O af<:tstamento de que trata este artigo não poderá
ocorrer quando ao fato imputado corresponder somente as
penas de advertência ou de censura.
§ 29 O afastamento não ultrapassará o ·prazo ·de cento
e vinte dias, salvo em caso de alcance.
§ 39 O perfodo de afastamento será considerado como
de serviço efetivo, para todos os efeitos.
Art. 262. Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo
disciPiiriar, as normas do Código de Processo PenaL
SEÇÃO VIII
Da Resisão do Processo Administrativo

Art. 263. Cabe~ em qualquer tempo, a revisão do processo de que houver resultado a imposição de penalidade
administrativa:
I - quando se aduzam fatos ou circunstâncias suscetíveis
de provar inocência ou de justificar a ímpúsição de sanção
mais branda; ou
I I - quando a sanção se tenha fundado em prova 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.
ArL 265. O processo de revisão terá o rito do processo
administrativo.
Parágrafo único. Não poderá integrar a comissão revisora quem haja atuado em qualquer fase do processo revisando.
Art. 266. Julgada procedente a revisão, será tomada
sem efeito a sanção aplicada, com o restabelecimento, em
sua plenitude, dos direitos por ela atingidos, exceto se for
o caso de aplicar-~>e penalidade menor.

TITULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 267. O Procurador-Geral da República poderá requísitar servidoresw 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
Art. 275. Os cargos de Procurador Militar de 1~ e 2~
da Presidência da República.
Categoria passam a denominar-se, respectivamente, Procu~
Parágrafo úniCo. O serVidor cedido ao MiniStériO Públirador da Justiça Militar e Promotor da Justiça Militar.
co da União terá assegurado, rio õrgão ou entidade- de origem,
ParágrafO ünico. Até que sejam criados novos cargos
remuneração e vantagens -do cargo e todos os demais dire"itos,
de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, os atuais ProcUracomo se_ em efetivo exercíciO estivesse. ·
dores-Militares da 1~ Categoria, cujOs cargos passam a denomiArt. 268 Aplica-se aos membros do MinistéiiO Público
nar-se Procurador~ da Justiça Militar e que estejam atuando
da União o disposto no art. 1o do Decreto n~' 5.137, de 5
junto ao Superior Tribunal Militar, ali permanecerão exer~
de janeiro de 1927, nos artigos 1~>, Z' e 39 da Lei n9 3.058,de
cendo suas atribuições.
Art. 276. Q_ cargo de Promotor de Justiça Substituto
22 de dezembro de 1956, nos artigos i' e 2' da Lei n• 4.447,
passa a denominar-se Promotor de Justiça Adjunto.
de 12 de novembro de 1964,e no art. 3° dª Lein' 6.554,
de 21 de agosto de 1978; que rege o Montepio Civil da União.
Art. 277. Na falta da lei prevista no art. 16, a atuação
Art. 269. Ficam criados seis cargos de Subprocuradordo Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais
Geral da República.
·· ··
do cidadão, obseryará, além das disposições desta lei, as norArt. 270. Ficam criãdos setenta e quatro cargos de Promas baixadas pelo Procurador-Geral da República.
curador Regional da República.
Art. 278. _As promoções nas carreiras do Ministério Pú§ 19 O primeiro proviri'iento de -tOdOS óS-Cãrgos de Problico da União, na vigência desta lei, serão precedidas da
curador RegfOOal da República será consíderado simultâneo,
adequação das listas de antigüidade aos critériOs de desempate
- nela estabelecidos.
independentemente da data dos atas de promoção.
§ 2\' Os venCíin~ntos iniciais do cargõ de Procurador
_Art. 279. N~o se farão promoções nas carreiras do MinistériO Público da União antes da instalação do Cpnselho
Regional da República serão iguais aos do cargo de Procurador
de Justiça do Distrito Federal.
____ _
Superior do ramo respectivo.
Art. 280. As primeiras eleiçõe_s, para composíçâo do
Art. 271. Os atuais Procuradores da República de 19
Conselho Superior de cada ramo do Ministério Público da
Categoria, que "ingressaram na carreira até a data da promulUnião e para elaboração das listas tríplices para Procuradorgação da Constituição Federal, te ião seus· cargoS· transforGeral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Prpmados em cargos de Procurador Regional da República, mancurador-Geral de Justiça, serão convocadas pelo Procuradortidos seus titulares e lotações.
Geral da República, para realizar-se no prazo de noventa
§ 1"' Os cargos transformados na forma do caputdeste
dias da promulgação desta lei.
artigo, excedentes do limite previsto nó art. 270, serão extintOs
§ 19 O Procurador-Geral da República disporá. em ato
à medida que vagarem.
-_
_ .
_ -_
-normativo, sobre as .eleições previstas· neste artigo, devendo
§ · 29 Os Procuradores da _R___s:pública ocupantes dos cara convocação anteceder de trinta dias a data de sua realização.
gos transformados na forma do caput poderão ser designados
- .§ 29 Os Conselhos Superiores serão ínstalados no prazo
para oficiar perante os Juízes Federais e os Tribunais Regionais
de quinze dias, contados do encerramento da apuração.
·
Eleitorais.
- Art. 281. Entre os eleitos para ·a primeira composição
Art. 272. Os cargos de Procurador da Rep~blica de
do Conselho Superior de cada ramo do Ministério Público
P Categoria não alcançados pelo artigo anterior e os atuais
da União, os dois mais votados, em cada eleição, terão mancargos de Procurador da República de 2~ Categoria são transdato de dois anos os menos votados, de um ano.
formados em cargos de Procuiãdõr-dã República.
Art. 282. Os menbros do Ministério Público da União,
§ lo Na novã classe, --para· efeitO de antigüidade, os
nomeados
antes de 5 de outubro de 1988, poderão optar entre
atuais Procuradores da República de 1~ Categoria precederão
o novo- regime jurídico e o anterior ã promulgação da Consti.:.
os de 2~ CategOria; estes manterão na nova cla;:;se a a~ual
tuição Federal, quanto às garantias, vantagens e vedações
ordem de antigüídade.
-___ --~- =- ______ _
do
cargo.
§ 29 Os vencimentos iniciais do cargo de Procurador
Parágrafo único. A opção poderá ser exercida dentro
da República serão iguais aos do atual cargo de Procurador
de 2 anos, contados da promulgação desta lei, podendo a
da República de P Categoria.
retratação ser feita rio prazO de dez anos.
Art. 273. Sào transformados em cargos de Procurador
A.rt. 283. Os Pro.curadores da República nomeados ando Trabalho de p Categoria 100 (cem) cargos de Procurador
tes de 5 de outubro,de 1988, deverão optar, de fonna irretrado Trabalho de 2~ Categoria.
tável, entre as carreiras do MiniStério Público Federal e a
Art. 274. Os cargos de Procurador do Trabalho de P
,
. . .
Advocacia-Geral d~ União.
e de 2~ Categoria passam a denominar-se, respectivamente,
§ 19 A opção deverá ser feita no prazo de trinta dias,
Procurador Regional do Trabalho e Procurador "do Trabalho.
contados da promulgação da última das leis co_mplementares
de organização das duas instituições.
§ 1"' Até que sejam criados novos cargos de Subprocura§ 2~ Não m.3.nifestada a opçãO, no· prazo estabelecido
dor-Geral do Trabalho, os atuais Procuradores do Trabalho
no parágrafo anterior, o silêncio valerá como opção tácita
de 1~Categoria, cujo o cargo passa a denominar-se Procurador
pela carreira do Ministério Público Federal.
Regional. do Trabalho e que estejam atuando junto ao Tribu-.
A.rt. 284. Será criada por lei a Escola Superior do Minal Superior do Trabalho, ali permanecerão ex_ercendo_ suas
nistério Público da União, como órgão auxiliar da Instituição.
atribuições.
Art. 285. Poderão ser admitidos como estagiários no
§ 29 Os vencímeiitoS ·miClaiS dos cargos de Procurador
Ministério Público da União estudantes de Direito inscritoS
na Ordem dos Advogados do Bra~Ü.
Regio:h3.I do Trabalho e de Procurador do Trabalho serão
Parágrafo único. As condições de admíssão e o valor
iguais aos dos cargos_ de Procurador Regional da República
da bolsa serão fixados pelo Procurador-Geral da República,
!! de Procurador da República, respectivamente.
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sendo a atividade dos estagiários regUlada pelo Conselho Su-

perior de cada ramo. __
_
_
Art. 286.. .. -Fica reconhecida a Fundação Pedro Jorge de
Melo e Silva, mantida com recursos provenientes de seu património, com rendas previstas em seu estatuto e com as dotações
orçamentárias que lhe forem consignadas.
Art. 287._ As despesas decorrentes-desta lei correrão.
à conta das dotações constantes do Orçamento da União.
Art. 288. Aplicam-se subsidiariámente aos membros
do Ministério Público da União as disposiçõeS gerais referentes
aos servidores públicos, respeitadas, quando for o caso, as
normas especiais coriiidas nestà lei. _-- - .
§ 1" O regime de rem!lneração estabelecido nesta lei
não prejudica á- percepção de vantage_ns concedidas,_em caráter geral, aos servidores públicos civis da União.
§ 2"' O disposto neste artigo n~Q podirá importar em
restrições ao-regime jU.fídico instituído nesta lei ou na imposição de condições com ele incompatíveis.
Art. 289. Enquanto não for- aproVada a iêi" Ç9MPteffientar relativa à Advocacía-Geral da União, referida no art. 29
do Ato das Disposlç6es ConStitlidOnals Transitó'ri_as;_<?. Minis-tério Público Federa! continuará a exercér ativídades de representação judicial e· da UD.íão, ·pela form~a que for· fixada pelo
Procurador-Geral da República.
Art. 290. OS membros do -Mln,ls}é_tio __Púb)ico}'ederal,
cuja promoção para o cargo· final c:l_e_caireira tenh~ acarretado
a sua remoção para o Distrito Federal, poderão, no prazo
de trinta dias da promulgação des,ta lei, renunciar à referida
promoção e retornar ao Estado de origem, ocupando o cargo
de Procurador Regional da República.
Art. 291. sempre que ocorre~ a criação simultânea de
mais de um cargo de mesmo nível nas carreiras do Ministério
Público da União, o provimento dos rnesmos, mediaOte pro;.
moção, presumir-se-á simultâneo, independentemente da d~ta_
dos atos de promoção.
Art. 292. Os membros do. Ministério Público da União
terão mantida em caráter provisóriO a sua lotaÇão, enquanto
não entrar em vigor a lei e o ato a qUe se referem os artS'.
34 e 214.
Parágrafo único~ --O dispostO neste artigo não obsta as
alterações de lotação-decorrentes de remoção, promoção ou
designação previstas nesta lei.
Art. 293~ ___ _F1Cã insti_fuídÕ F1.1ndo ,EspeCial vinculado ao
Mirifstéifo PúbliCo Federal e destinado ao aperfeiçoamento
de sua atuação no exercício de Suas ftinçóes instituCionais,
especialmente na repressão do tráfico ilícitO de substâncias
entorpecentes e drogas afins.
- - - § 1~ O património do fundo instituído neste artigo será
constituído:
a) por bens referidos no parágrafo únicO_ do art_. 243 da
Constituição Federal, revertidos em benefíciO da InStitUição,
nos termos da lei;
b) por bens, rece"itas e contribuições provenientes de outras fontes.
§ 2~> A gestão do fundo especial obedecerá ao que dispu.ser o seu regulamento, elaborado pelo Conselho Superior
do MinistériO VúbllCO Federal.
Art. 294. Fica instituído F~ndo de Saúde, vinculado
ao Ministério Público da União, destinado a suplementar a
assisténcia aos seus niembros e servidores, ativos e inativos,
pensionistas e beD.eficiários. ·
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§ 1~ Os recursos financeiros do Fundo de Saúde provirão de dotações consignadas no Orçamento Çieral_ da União
e d_e receitas_extraordináPas.
§ 2' A gestão do Fundo de Saúde obedecerá ao que
dispuser a lei, sendo o Seu regulamento elaborado pelo Procurador-Geral da República.
Art. 295~ Destinar-se-á ao Mínistérló Públiêo Federal
-rercentual não inferior a dnco por cento dos bens de valor
económico apreendidos e confiscados em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, para aparelhamento
e custeio de suas atividades de repressão penal desse crime.
_ Art. 296. É defeso tomar a remune_ração _o_u ·m; '{_e_ndmentos do Ministério-Público da-UniãO cOmo 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, em
cargo ou função de_ confiança, córijuge, companheiro, ou parente até o segundo grau civil.
Art. 298. Esta lei entra em vigor na data de sua publi. cáção.
Art. 299. Revogam-se as d!sposições em contrário.

·o Sr:. Meira Filho- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador.

Concedo

O SR. MEIRA FILHO (PFL-DF.) -Meu voto C<lnsta
do painel, mas não o meu nome.
Meu voto foi "sim".
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Foi uma
:_omissão imperdoável do computador. A Mesa vai promover
a correção respeCtiva. V. Er merece ser lembrado permanentemente, não apenas no nosso painel, mas sobretudo no coração do eleitorado_de_~r~ília.
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) nobre Líder, Senador Humberto Lucena.

Pois não,
·
·

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Pela ordem.)- Sr. Presidente, peço a V. Ex~ que lembre aos nobres
senáâores-que há ainda várias emendas destacadas que terão
cj_üe passar pelo apoio dos 41 votos.
.O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A Presidência faz suas as palavras do nobre Líder do PMDB, Senador
Humberto Lucena. Outras votações serão realizadas aqui em
relação a essa matéria. Passa-se, agora, à apreciação do reque-rimento de destaque para rejeição do inciso IV e do § 2\'
do art. 37 do Substitutivo.
Os Srs. Senadores já podem votar.
O Sr. Marco Maciel -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra a V. Ex~.

Concedo

O SR. MARCO MACIEL (PFL --,. PE. Pela ordem.)
-Sr. Presidente, gbstatia que o Relator se manifestasse sobre
esse destaque, o que permitii"ía que cOritin_u_ássemos_ a votar
aqui de comum acordo, viabilizando, conseqüentemente, a
célere aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo,
portanto, novamente a palavra ao nobre Senador Amir Lando,
Relator da matéria.
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mas é _4_!fícil deixar passar um tema de tamanha importância. Isso por que sou virtualmente contra a posição
do Relator e quero explicar as minhas razões. Matéria dessa
importância não pode ser votada sem que_ tenhamos tempo
para o debate. Mesmo que possa ser vencido ou vencedor,
é preciso que fique bem exPlicado o ponto de vista atinente
a essa questão.Sugiro, portanto, que haja -o adiamento da votação dessa
matéria par-a outra-oportunidade.
Alvar~s,

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece que, no ponto em que se encontra o processo
de votação, a única alternativa seria a inexistência de quorum
para qoe os trabalhos não tivessem prosseguimento. A Mesa
não encontra outro dispositivo re-gimental capaz de justificar
a interrupção do processo de votação.

O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para um esclarecimento. Sem revlSà:o do orador.)- Sr. Pre_sídente, Srs. Sena~
dores, trata-se de matériã que versa sobre a competência do
Ministério Público da União para atuar junto- aó Tribunal
O Sr. Amir Lando- Sr.'Presidente, peço a palavra para
de Contas da União.
esclarecer.
Tendo em vista que essa matéria foi tratada por lei especial, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas d_a União, que
instituiu uina Procuradoria Especial junto ao TCU, com o
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem V. Ex•
nosso voto contrário; teríamos conVicção pata ficar coitti'áriOs
a palavra. nobre Senador.
à supressão, até por ter Sido interposta uma ação de declaração
de inconstitucionalidade a essa lei. Na medida em que o SupreO SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para um esclarecimo Tribunal Federal definir pela constitucionalidade ou não _ mento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, uma leitur:.
da Procuradoria_ Especial junto ao Tribunal de Contas da
do texto para o qual foi suscitado destaque para supressão
União, ficará aqui um vazio legaL
poderá esclarecer o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
No entanto, para compor esse quadro, somos favoráveis
O texto do substitutivo dispunha no art. 37. inciSo IV:
à supressão, de acordo com o entendimento prévio.
"( ... )em caráter especializado, atuar junto ao TriO Sr. Elcio Alvares- Sr. Presidente, peço a palavra
bunal de Contas da União na defesa do patrimônio
pela ordem.
público e·da ordem jurídica, no âmbito de sua competência, de acordo com o disposto no art. 71 da ConstitUição Feder-al."
O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides)....:. Tem a pala·
vra V. Er.
Eles já são pertinentes. Esse ·seria o inCiso IV do art.
37.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Pela ordem. Sem
O § 29 do mesmo artigo dispôe:
revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de fazer uma
colocação eminentemente pessoal, minha e do __Senador Ger"As funções do Ministério Público junto ao Tribuson Camata.
nal de Contas da União serão exercidas por membros
Estamos com audiência marcada agora, às 18 horas, para
do Ministério Público Federal designados pelo Procuraa qual nos aguardam, já no gabinete do Ministro, duzentos
dor-Geral da República para ofícios com atribuições
funcionários demitidos da Companhia Vale do Rio Doce, do
específicas.,-Estado do Espírito Sailto, Estõu-percebendo que, se conti.:nuarmos a discutir, tanto eu quanto o Senador Gerson Camata
Então, em razão dessa Procuradoria, em especial, haver
não poderemos permanecer no recinto.
sido aprovada na Lei Orgânica -do Tribunal de Contas da
Portanto, faço: um apelo aos Colegas nO sentido de que
União, ficariam prejudicadas essas disposíções que eu, pesdiscutamos só aqUilo qüe Seja-confrOver-sO, para que'Possãrnos
soalmente, sempre sustentei pOnto de vista contrário. talvez
manifestar a noSsa vontade no mais breve espaço de tempo
similar ao do Senador Cid Sabóia de Carvalho. Mas, em razão
possível.
de um entendimento prévio e para que esta matéria-não continue no limbo das decisões, entendi de opinar favorave1mente.
O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho - Sr:- Presidente, peço
Assim sendó, serão suprimidos esses dois dispositivos:
a palavra para encaminhar a votação.
o inciso 49 do art. 37, que li, e o § 2~>-;timbém do mesmo
artigo.
--- Eram essas as informações que tinha a dar. Não sei se
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Tem V. Ex•
satisfazem ao Seriador Cid Sabóia de Carvalho.
a palavra, Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Presidente, peço a palavra pela ordem.
-- O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Tem V. Ex'
Srs. senadores, ouvimos a manifestação do Senador Elcio
a palavra.
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMD)3 :.:._-CE:
Pela ordem. Sem revisão do orador.) -- S.r. Presidente, Srs.
Senadores, a lei que trata especificamente do Tribunal de
COntas da União fei: çonstar a cria-ção irregu_lar de uma Procuradoria Especial naquele órgão.
. . ,_
_
_
Contra essa Procuradoria há uma.a.rgüiçã9 de_ incopstitucionãlídade. Se essa__argüição de inconstitucion·atidade re!!u.ltar
vitoriosa, ficará o· Vâziô, ao pa·sSo 'que· ê> PrOje-tO, como se
encontra, está correto. Quem deve prom~wer as atividades
de Mió.istério Público junto aos TribunaiS de Contas, Conselhos de Contas, seja dos Estados, seja dos Municípios, ou
seja o Tribunal de Contas da União, a bem da moralidade
pública, é o Ministério Público.
Sr. Presidente, nos novos tempos para os quais o Brasil
se prepara, o controle de contas é da maior importância.
Não podemos, nem de leve, admitir o~nistério Público
subordinado ao próprio Oi:-gão que ele deve' fiscalizar. O MinistériO-Público,_ que cteve zelar pelo patr1rhônio público e pela
ordem jurídica dÔ PaíS, não pode ter subor'dinação.
Então, isso contr!lria frontalment~ ~-ÇO"nstituiçãC) daRepública. O meu apelo é para que não reti~t::mos esses çiispÇ>sitiv'os, para qu·e· fiqtierri como foram elabotados pelo Rel3:tor
Amir Lando.
S. Ex• concorda com a retirada, mas, evidentemente,
é um acordo político sobre matéria tt!Criiêá, com o qua1 não
posso· concC:frdar. Essa é uma matéria técnica. Vamos aqUi
consagrar a inconstitucionalídade.
Isso não é viável. A-Iính.~ anunciad~ pelo Rdatqr é fazer
cuniprir' a CoDStituíçãõ a pa-rtTr deSsa lei complementar. Não
é viável que tenhamos um Ministério Pliólico no Tribunal
de Contas da União, pago e submetido à ordem disciplinar,
hierárquica e aos-potleres administrativoS,d.ó Tribunal de Contas da União. Isso é uma indecência, contra a qual me-vOlto,
terminantemente, perante esta Casa, nem que seja rrieu o
único voto contra, Sr. Presidente.
Não posso ~oncàrdar com uma imoralidade desse quilate
em nosso país, ou então não vamos CQilferir ao Minfstério
Público o que a ConStiftiiçâo detenriina,poiqlle, na verdade,
~ompete ao Ministério Públic-o Federal atuar perante o Tribunal de Contas da União e perante todo e qualquer luga( onde
se faça necessária a presença da vigilância em prol da ordem
jurídica. Por isso, encaminho contra~ destaque supressivo
e o meu voto será·não-.
-- ·
·
Durante o encaminhamento da votação do Sr. Cid
Sab6ia de CahJalho, o Sr. Mauro Benevides, PreSidente
deixa a cadeira da presidência, qUe é ocupada pelo Sr.
Rachid Salda_nha Derzi, 3"-Secretário.

O Sr. Jarbas P,assarinho- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
V.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) a palavra.
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dia. De_maneira que, se não se consideram satisfeitps do
ponto de vista da informação do Relator, ou vamos !,(Qtar
pa-ra .nãO h_avçr q~~ru~ O~ t~rel!los obstrução desde logo.
O Sr. Amir Lando --Sr. PreSidente, peço a palavra ·pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Tem
V. E~ a palavra.
O SR. AMIR LANDO (PMDJ3 - RO. Pela ordem.) a minha manifestação a respeito dessa matéria
já foi clara, mas acredito que-deveríamos prosseguir na apreciação das emendas. Portanto, neste momento, ·gostaria de
oferecer Ç)__ relatório com relação às diversas emendas existentes.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Nobre
Senador Amir Lando, este nãó é o·rnomento; no turno suplementar, V.Ex" apresentará o seu parecer.
_ Vai-se proceder à votação.
COntinua em apreciação o requerimento de destaque para
rejeição do inciso IV e. do § 2? do are 37 do substitutivo.
Quem votar "sim" rejeitará os dispositivos do.Substi·
tutivo e quem votar "não" mar:tte_rá o texto_ do. substitutivo~
Q Sr •.Cid Sabóia. de Cal-valho - Sr.. ' Presidente_,_ peço
a palavra para um esclareciriteiito~ :
· ·
·
Si"~ -Presidente,

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) V .Ex~ a palavra.

Tem

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO. (PMDJ3~CE. Para
um esclarecimento.. ) ~sr~ Presiden_te, qu.ern votar "sim" conc

corda com o Relator e "não", .vota com o ponto. de .vista
-que acabei de expressar.
O SR. PRESIDENTE (Ràchid Saldanha Derzi) - É isso
nobre Senador.
·
·
'
Como Vota o Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PÍ\1DB-PJ3) ~ S~. Pr~si
dente, o PMDB acómpanha o voto do Relator. respeitada
·a divergência manifestada pelo Senador Cid Saboia de Car~
valho.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Como
vota o Líder do PFL?
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE) .:._'sr. P;e;id~nte,
acompanhamos. também, o voto do Relator, votando, portan.
.
.
.
.
to, "siq~".

Tem

Ex~

O SR. JARRAS PASSARINHO (PDS- PA. Pela ordem
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de fazei
uma observação em relação ao que diSse o Senador Elcio
Alvares, porque, uma vez iriiciada, a votação não pode ser
interrompida.
O Presidente Mauro Benevides disse, há pouco, que a
única solução para não se votar esta matéria seria a ausênda
de quorum, porque não se pode fazer aqui nenhum tipo de
arranjo para procrastinar ou dilatar esta sessão para o-utro

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ,....- Esclareço que os que votãrenf "sim" aOOnij:)anham o parecer do
Relator.
Corno vota o·Líder do PTB?
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PT!l-MT) Sr .. Presidente, o PTB acompánha o voto do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Como
vota o Líder do PSDB?
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O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSD B-PI) -Sr. Presidente. o PSDB. em princípiá~ está com o Relator; nesta parte,
está contra. mas como· é uma questão- ti!Criita, cada membro
da bancada votará como entender.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Quem
está com o Relator votará "não" e inanterá 'o texto.

O SR. PRESIDE:"TE (Rachid Saldanha Derzi) - Conio
vota o Líder do PDT'?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Com o~ texto
do Relator. mas não Cdhl a palavra de S.__ Ex~ em plenário.
Então, digamos, quem votar .. não" concorda com o texto,
quem votar ''sim" -concorda com o destaque.

OSR. MAG:-10 BACELAR (PDT-MA) -Sr. Presidente,
o PDT vota ··sim"'. com o Relator.

O_Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavfa
pela ordem.

O SR. PRESIDE:-!TE (Rachid Saldanha Derzi)- Como
vota o Líder do PSB?

V.

O SR. JOSÉ PAULO BISO L (PSB-RS).....: Sr. Presidente,
por questão de coerência e pelo fato de que quem levantou
essa questão, quando discutíamo!!. a Lei Orgânica do Tribunal
de ContaS, fui eu mesmo, acho uma imoralidade administrativa que um tribunal de contas t~n~a_ UI!l mini~t~riO J?~bJico
"particular ... Qual é o interesse que V. Ex~s têm em manter
isto: üma instituição que, pela CónStítuiçâo, está ligada ao

O SR. JARBAS PASSARINHO (PbS-PA. Pela ordem.)
-Sr. Presidente, a Confusão é geral. Ai_Ílda há pouco, perguntei ao nobre Relator ~mir Lando_se S. Ex•-.a:prese-ntava um
destaque para rejeição.
. ·-- _ Ora, se o R~l.a!Or apresenta um destaque pai-a rejeiçãOe quero apoiar a posição de S. Er, devO votar "sim": N-ãO
posso votar "não".

CongreSso ter um ministério público particular! Por que essa
instituição vai ier o seu "rrlinisteriozinho'' particular? V. Ex~
desculpem-me a franqueza com que vou dizer isso: como é
que vou nomear o fiscal que me fiscalíza? Onde está o bomsenso disso? Se já por cOnCUrSO, seja pot- caigO- e"m -_cOmissão,
seja o que for. como é que uma ínstituiÇàO-Vai riõm~ea:r o
fiscal que vai fiscalizá-la?
É implicitamente antiétíco e inconstitUcional. porque a
nossa Constituição estabeleceu o princípio da unidade do Ministério Público e, de repente, estamos dividindo o Ministério
Público em dois. Então, a ConStituição diz que o MiriíStério
Público é um. e nós dizemos que é dois. Para atender a que
interesses? Esses interesses 'têfn que vir aqui para Serem relacionados e transformados em algo transparente e visível, pois
não consigo enxergar interesse público no caso. Ninguém pode
ser fiscal de si mesmo. É simplesmente isso, uma questão
ética. moral e constituciomil.
O PSB vai rnaOter a sua posição.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Tem
a palavra.

Ex~

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Aí não
é a posição do Relator, mas sim do Senador Marco Maciel.

O Sr. José PaUlo Bisol- Sr. PreS-idente, peço a palavra
para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derti) -Tem
a palavra._

.Y:-=:t;:x~

O SR. JOSÉ PAULO BISÓL (PSB-RS. Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.)- Sr ~.Presidente, quem quiser
aprovar o requerimento de destaque para rejeição do ~rtigo
votará .. sim". Quem entender o contrário, isto é, que deve
permanecer o texto tal como está, deve votar ~'não", como
eu. Eu voto "não".

O SR. ?"RESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- A Mesa
O Sr. Ronan Tito:____ Sr. Presidente. peço a palavra pela
vai esclarecer novamente como deverão votar os Srs. Senadoordem.
res: quem concorda com o Relator votará "não''. quem não
concordar com_ o Relator votará ''sim~·. "
_
O SR. PRESIQ.ENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O "não" manterá o texto do SubstitUtivo do. jeito que
o Relator o ofereceu e o ..sim" retira a matériª_ do texto.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
Penso que os nobres Senadores já estão devidamente esclarevisão do orador.)- Desculpe-me, Sr. Presidente, mas não
recidos.
me sinto razoavelmente esclarecido para proferí(O meu Vóto-.
Quero vOtar com o Relator. Senador Amir Lando.
O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Sr. Presidente, -peço
a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Deizi) ~V. Ex•
votará .. não".
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Tem
V. EX" a palavra.
O SR. RONAN TITO- Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CID SABOIA OE CARVÂLHO (PMDB-CE. Para
um esclarecimento.)- Sr. Presidente, quem votar "sim" ao
destaque retirará a matéria; - Sr. Presidente, quem votar
"sim" ao destaque retirará a matéria; quem votar '"'n-ão" eStá,
portanto, contra o Relator, porque S. EJé' é favorável ao destaque.

O SR. MARCO MACIEL -Votará "sim", Sr. Presi·
dente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Para

votar com o Relator, votará "não".

~

....

---·

...

-~~

.. ···

-~---------
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O SR. RONAN TITO -~Sr. Presidente, eu pediria a
V.Er. que encaminhasse da seguinte forma: com o Relator
ou contra o Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Como
vota o Líder do PSDB?
OSR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI) -Sr. Presidente, o PSDB recomenda a votação unão".
O SR. CHAGAS RODRIGUES- Sr. Presidente, peço
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) -Como
a palavra pela ordem.
vota o Líder do PTB?
O SR. LOUREMBERG NUNES ROCHA (PTB __::MT)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Tem
---:-Sr. Presidente_, o PTB recomenda a votação '~não".
a palavra V .Ex•
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Como
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB-PI. Pela ordem.)
vota o Líder do PDT?
-Sr. Presidente, é preciso que fique claro. E peço a atenção
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA) - Sr. Presido Senador Ronan Tito.
-- O trabalho inicial do Relator é um: o entendimento de · dente, o PDT vota "não".
S. Er, neste momento, é contrário ao-inicial. Então; _S:ÉX~
O SR. RONAN TITO- Sr. Presidente, peço a palavra
já não tem o mesmo 'ehte!l_dimento. Mas estamos com o relatópela ordem.
rio inicial do Relatõi~- reSpeitando, é evidente; estamos contra
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Cono destaque que acaba de ser requerido.
cedo a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito (PMDB- MG. Pela ordem.)- Sr.
O Sr. Amir Lando- Sr. Presidente, peço a palavra pela
Presidente,
se apurarmos a votação neste momento, tenho
ordem.
·impressão de que não vai sair aapuração- êla verdadeira intenção dos votos dos Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - ConEu gostaria que V.Ex~ me responde;sse 9. seguinte: se
cedo a palavra ao nobre Relator, Senador Amir Lando.
quero votar com o Relator, Senador Amir Lando, como eu
..voto?
O SR. AMiR LANi>O (PMDB- RO. Pela ordem.)O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -"Não".
Sr. Presidente, estamos, aparentemente, diante de um impasO SR. RONAN TITO - Então, aqueles que entendem
se. Mas vamos buscar o entendimento; a lógica seiá um instru·que devem votar com o relatório do Senador Amir Lando
mento para chegarmos, ~o_ menos, a um termo comum.
votam· "nãO,..
O texto do Substitutivo previa o ínciso IV e o § 2" do
~ O SR. PRESIDENTE (Ráchiâ Saldanha Derzi)- Para
art. 37. Esse seria o texto. Quem ficar ·com o teXto original
manter o texto do Relator.
terá que votar ~'sim" --"sim" ao texto; quem qUiSer" suprimir
terá que votar "não". _
O Sr. Humberto Lucena- Sr. Presidente, peço-a palavra
O meu voto é pela SuPressão. Quem quiser me acompapela ordem.
nhar vota "não"; quem quiser ficar com o texto original vota
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con"sim".
cedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. JOSÉ ~PAULO BISOL- Sr. Presidente, peço a
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMbB -·PB. Pela orpalavra pela ordem.
dem.)_- Sr, Presidente, vot4-s.e·-::sifii"-_Qu "nãO'' ao- destaq-ue.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - ConO destaque do Senador Marco Maciel é no sentido de
cedo a palavra ·ab- nobre Senador José Paulo BisoI.
suprimir parte do texto. Então, temos que votar "sim" ao
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Peta ordem.) c-âe-sfaque. _Penso que devemos deixar de lado o Relator e
votar o destaque. Essa é a questão.
·
-Sr. Presidente, o que está acontecendo é que o Relator,
enquanto Senador, pessoalmente, tem a OpiniãO no- seiltido
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O voto
de que seja mantido o texto. Mas S. Ex~ fez um acordo para
"sifn" suprime o destaque; voto "não" mantém.
a votação no sentido de que seja suprimido esse texto.
O Sr. Marco -lHaciel ~Sr. Pre"sictente, peço a palavra
Então, S. Ex~ está do lado contrário ao meu, ou seja,
pela ordem.
quem quiser que o texto seja mantido, isto é, que o Ministério
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - ConPúblico caminhe para ser realmente, como diz a Constituição,
cedo a palavra, pela ordem, ao nobre Senador Marco Maciel.
uno, tem que votar .. não"; e quem quiser suprimi-lo tem
que votar "sim".
·
O SR. MARCO MACIEL (PFL-PE. Peh ordem. Sem
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Como
revisão do orador.) - Sr. Presidente, antes de dar o meu
vota o Líder do PMDB?
~
voto "sim", gostaria de dizer duas coisas apenas: primeiro,
há tradição do Tribunal de Contas em ter. o seu Ministério
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB --PB)- Sr.
Público; não estamos inovando. Segundo, por ocasião da votaPresidente, o PMDB vota "sim", ressalvada a divergéncia
ção da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, o Senado
manifestada pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho.
Federal entendeu que deveria manter o Ministério Público.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Como
Essa decisão foi tomada por larga maioria do Senado Federal.
vota o Líder do PRN?
o que vamos fazer aqui é manter a dec::isão que tomamos
O SR. AUREO MELLO (PRN-AM) - Sr. Presidente,
há três ou quatro meses, quando votamos a Lei Orgânica
a Lidera,llça do PRN recomenda a votação "não".
do-Tribunal de Contas da União.
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Daí a razão do meu destaque, Sr. Presidente.
O Sr. Cid Sitbóia de Carvalho -Senador Marco Madel,
há uma argüição de ínconstitr.icionalidade contra isso.
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O SR. AMIR LANDO -·A minha posição, desde o momento em que exigiram a minha manifestação, Sr. Presidente
-manifestei-me em rilzão de um entendimento firmado com
o Líder do PFL -, é "sim" ao destaque, favoravelmente ao
destaque, pela sua supressão.

O SR. MARCO MACIEL .= Aq\i:iição de inconstitucionalidade que não fof]úlgada pelo Supremo Tribunal Federal.
Por enquanto, o que vale é a decisão adotada pelo Congresso
Nacional, inclusive com um voto do Seriado FederaL

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derii) -V .Ex•
vota contra o próprio relatório qUe apresentou? V .Ex~ está
-votando _contra o relatório, agora?

O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.

O SR. AMIR LANDO- Voto, neste particular, no destaque. "sim", ~r. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -' Os
Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

Con-

O SR. JARBA$ PASSARINHO (PDS-PA Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, somos veteranos
desta Casa e peço permissãO-de dizer a V :Ex~ que há uma
grande confusão dentro do plenário.
A colocação parece muitO- sinipleS e se complicou. A
_questão está entre o que defende o nobre Senador José Paulo
Bisol e o que defende o Relator.
O Senador José Paulo Biso! guer que o Ministério P-úblico
seja uno. Portanto, vamos ver-como- votaiá quem assim o
entender e, conseqüentemente, incorpore o Ministério Público do Tribunal de Contas da União.
O Senador Amír Lando prefere que o Tribunal de Contas
da União permaneça com o seu Ministério próprio, J)oi'isso
pediu um destaque de rejeição.
_ _ -··- _
Portanto, quem votar com o Senador Amir Lando, deve
votar "sim", porque votando "sim" estará retirando o texto.
Do contrário, Sr. Presidente, votaremos aqui pensando
votar uma coisa e estaremos votando outra._y.E_~ pergunte
ao Relator qual ponto de vista dele; e pergunte ao Senador
Marco Maciel qual é o seu ponto de vista. Estamos convencidos aqui, também com a Bancada do PMDB. de que se
votarmos "sim'', estaremos votando pela rejeição.
O SR. AMIR LANDO - Perfeito.
O SR. JARBAS PASSARINHO rejeição.

O destaque é para

O _Sr. A,mir Laridõ _:_-Sr. Presidente, peço a palavra-Pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi} a palavra V.Ex•.
- - --

Tem
-

O SR. AMIR LANDO (PMDB·RO. Pela ordem. Sem
revisão do _orador.)- Sr. Presidente, no parecer favorável
ao destaque, a minha posição ficou sendo "simn. Não vejo
outra forma diferente-. Então, não se trata mais do texto original, trata-se do destaque. O destaque é "sirii''. Quem for
a favor do destaque, ou seja, pela supressão, vota- "sim".
Isto para mim é muito simples. É isto que eStá erri jogo.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanna Derzi)--'- A posição de V.EX~ agora é oUtra?-------

VOTAM '"SIM" OS SRS. SENADORES:
~ffonso Camargo
AI varo Pacheco
Amir Lando
Antonio Mariz
Bello Parga
Carlos Patrocínio
Divaldo Suruagy
Humberto Lucena
Iram Saraiva
Irapuan Costa Júnior
Jarbas Passarinho
José Richa
Júnia Marise
Juvêncio Dias
Mareio Lacerda
Marco Maciel
Marluce Pinto
Meira Filho
Nelson Carneiro
Onofre Quinan
Raimundo Lira
Ronan Tito
Wilson Martins
VOTAM''NÂO" OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello
Beni Veras
Chagas Rodrigues
Cid Sabóia de Carvalho
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
Júlio campos---Jutahy Magalhães
Levy Dias----Louremberg Nunes Rocha
Magno Bacelar
Mário Covas
Nelson Wedekin
José Paulo Bisol
Ruy Bacelar
Teotonio Vilela Filho
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O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~ Vota.
ram SIM 23 Srs. Senadores; e NÃO 16.
Não houve abstenção.
Total de votos: 39.
Não há quorum. A votação fica adiada.
O SR. PRESlDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Serlador Júlio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPóS (PFL- MT .. Pronunêia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs.
Senadores, ninguém dcsçonhece a grayi9ade do problema da
má divisão da riqueza entre as regiões brasileiras. TCIIJ9~ áreas
que poderiam muito bem figurar entre as mais ricas do mundo,
com elevada capacidade tecnológica, altamente industrializadas, com fartos recursos para investimento ·e boa renda
média per capita; mas, de outro lado, teg~os_ regiões pobres,
de precário ou quase nulo desenvolvimento industrial e agrícola, -com rendas médias similares ãs dos p3fses mais pobres
da África. Tamóéin é preciso ter em mente que e·xistem graves
desequilíbrios entre os Estados das regiões mais pobres. Assim, na verdade, entre as áreas mais desenvolvidas e as mais
atrasadas do País, cria-se um abismo qUase- intranspónível.
Infelizmente, nós, brasileiros, não temos sabido enfrentar e
vencer este grande desafio, que precisa ser Süperado para
que o Brasil possa ter um processo harmôníco de desenv_olvimento.
Para dar uma pálida idéia desta diferença entre as regiões
brasileiras, apresento dados colhidos em 1980. Naquela época,
as regiões Sul e Sudeste concorriam com 79% do Produto
Interno Bruto (PIB) do País. Já as regiões Norte, Nordeste
e Centro~Oeste entravam- apenas cOm os reStantes 21%. Em
outras palavras, a parte meridional do Brasil tinha uma produção quatro vezes maior do que a porção setentrional, muito
mais extensa em território. Como nestes últimos anos temos
vivido um forte processo de estagnação-da atividade produtiva.
creio que estes números podem estar alterados para pior.
já que a tendência é de se aprofundar as_ disparidades. A
crise atinge mais fortemente os mais pobres.
São muitas as ·anomalias geradas pela disparidade entre
as regiões. Creio que, entre elas, destaca-se: o fenômeno da
migração. Todo ano, milhares de pessoas se- deslocam em
busca de melhores oportunidades de vida nas áreas mais ricas.
Deixam Suas pequeõas cidades ou suã.s plantações em busca
de uma ilusória riqueza nas metrópoles. Despreparados para
as tarefas urbanas, acabam no subemprego, quando não na
criminalidade. Ali sua famflia, 3ntes unida~ se desfaz. O homem perde todos seus referenciais ét~cos e religiosos na selva
de cimento.
·- O estadista Juscelino Kubitschek, com sua profunda percepção dos feilóm"éõoSeConõmicos, SõClais e PolíticOs e sua
invulgar capacidade de olhar para o futuro, foi quem primeiro
deu alguns passos no sentido de reverter este quadro. Com
sua política desenvolVimentista, implantop. a indústria automobilística em São Paulo e incrementou a ·siderurgia em Minas
Gerais. Mas não se esq~eceu das dema_i~ regiões. Em 1958,
decidiu criar um organismo de desenvçdvimento regional que
veio, mais tarde, a se transformar na Sudene. Nos mesmos
moldes, foi criada a Sudam (Superintendência para o Desenvolvimento da Amazónia).
Mais tarde, tivemos a criação dos investimentos fiscais,
mediante a redução de 50% do ImPosto de-Renda das Pessoas
Jurídicas, desde que o total fosse investido em projetes indus-
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rriais, agrícolas ou mistos. O sistema mostrou-se. inicíalmente,
tão positivo que foi estendido pa.ra vários setores da economia •._
como reflorestamento. pesca e turismo.
·
Reconhecendo. ainda. este problema da precária divisão
da riqueza nacional entre 3s -regiões. a_ Constituição de 1988,
no seu art. 159, item 1_-_ C. determinou que um percentual
de 3% da receita tributária fosse destinado--=- por intermédio
dos_ bancqs regionais de desenvolvimento - para o financiamento de projeios do setor privado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oesi:e.
Sr. Presidente. Srs. SenadoreS, :tOdos eS;tes incentivos destinados às regiões mais pobres devem ser mantit:f~s, É preciso
também que sejam aperfeiçoados. com- a correção de suas
possíveis distorções. Infelizmente._ os recursos_ ger~d9~ por
eles têm sido insuficientes para desencadear nas nossas regiões
- e eu falo com os olhos voltados. particularmente, para
meu Estado de Mato Grosso - o progresso pelo qual tanto
ansiamos: Por isso. creio. é preciso muito mais. E, neste sentido, tenho uma sugestão a fazer ª- e_sta Casa.
Proponho. assiln. que o __ Governo faça a conversão em
cruzeiros dos t(ttilos da dívida externa brasileira. desde que
este dinheiro seja efetivamente investido no desenvolvimento
econõmico e social da região Norte. Os projetes seriam aProvados por um conselho integrado por representantes do Banco
Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES),
do Banco da Amazônia (BASA) e da Superintendência do
Desenvolvimento da Amazónia. Grande parte destes proje--tós. acredito. procuraria aproveitar o rico potencial da nossa
- região. Certamente. teremos também muitos empteendimento_s de cunho ecológico.
---- Penso que. com esta iniciativa. estaremos contribujndo,
de fohria decisiva. para ininOrar ~S _gritantes ·disparidades regiona-is que hoje marcam o cenáriO brasileiro. Para a possibi_ lidade de conversão em cruzeiros dos títulos da dívida externa
peço a atenção e o apoio dos meus:emineriteS colegas.
-Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) ~ Concedo_ a palavra ao nobre Senador Amir Lando. (Pausa.)
S. EX' declina da palavra.
Concedo_ a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
S. EX' declina da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) cedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

Con-

O SR- NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronunci"a o
seguinte discurso.)- Sr, Presidente. SM e Srs. Senadores,
o Presidente Itamar Franco e seus Ministros da área económica
_vêm i.nsistindo. dia apôs dia. na necessidade urgente de uma
reforma fiscal. combinada com uma espécie de esforço concentrado para combater a sonegação generalizada que se espraiou
pela economia brasileira. Já se falou muito de reforma fiscal,
existem teses. tendências e um projeto de lei originário do
Executivo. Nesse particular. com todas as negociações necessárias. a idéia caminha.
No caso do combate à sonegação fiscal. no entanto. o
Governo Federal tomou algumas atitudes que são absolutamente contraditórias com o objetivo buscado. O Exrri'~' Sr.
Ministro da Fazenda, Gustavo·Krause, disse, recentemente.
e os jornais registraram, que "a Receita Federal encontra-se
em frangalhos. Se os Auditores fossem fiscalizar as empresas
com regularidade isso significaria que apenas a cada 38 anos
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uma seria visitada ... A declaraçao do Ministro "foi publicada
auditores em condições de exercer o papel fiscalizitdor do
pela Revista IstoÉ, de 14 de outubro deste ano. É evidente
Estado.. Essa é uma questão séria _qu-e- merece a imediata
que o próprio Minis*ro re-conhec~ e admite a precariedade
análise dos técnicos dos mais elevados escalões da área econôM
da sitUação da Receita Federal. FaltamMlhe os técnicos na
miCa do Governo Federal.
quantidade desejada.
.
·
... · · ·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, s~~ e Srs. SenaAté aí a questão ·é simples e linear. Mas, antes, encondores.
tramos uma interessante contradição. O Govetriô Collor, em
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Con13 de agosto de 1991, autorizou a realização de concurso
cedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
público para a contratação de 1.500 auditores - fiscais para
a Receita Federal. A 16 de outubro do ano passado, a Escola
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
Superior de Administração Fazendária - ESAF, publicou _o seguinte discurso.) -Sr. Presidente-, Sfas. e Srs. Senadores,
o- Edital n~ 18, corilunicaiido a- abertu-ra de concurso p4blico
-iniciada nos anos ·oitenta, com a· ãsce-nsão, na Inglaterra, da
para a seleção de SOO auditores-:- fiscais. ·o GovCrno autoriPrimeira-Ministra co~servadora Margareth Thatcher ao pozara a contratação de 1.500, mas a ESAF realizou um concurso
der, uma onda de _privatização, desde aquela época, percorre
para apenas 500 auditores· fiscais.
·
- · .
a· mUildo. O então Presidente Ronald Reagan apoiou-a. A
No dia 31 de julho de 1991, a ESAF publica o Edttal
Alemanha de Kroll também balizou-se pela príva:tiza:Ção de
n" 26 homologando o resultado final do Curso de Formação.
setores de sua economia. Na América Latina, o Chile de
Apenas 46Z candidatos sáo habilitados. No dia 28 de agosto,
Pinochet foi o priirieirh país-a piívcitizar suits -illdústrias, seguideste ano, a Coordenadoria de Recursos Humanos do Minis~
dó pela Bolívia, México e Argentina; No Leste Europeu,
tério da Economia, Fazenda e Plancjamento pUblica a Portaria
mais para o final da década, a derrocada do comunismo preci~
n~" 943 nomeando__os candidatos aprovados no curso de formapitou, celeremente, a desestatização da e"conomla,"No Brasil,
ção. Dos "462 aprovados, ap-ebas CerCa 'de 400 tomam posse.
também, nos dois anos do Governo COIIor, optou-se pela
Entre o mOmento iriíciã.l', que é a ·autorização do Governo ~ privatização, na direção de uma ortodoxa economia de merFederal para realiZa_r-cpncu~o-público,destiuado a selecionar
cado.
1.500-aUdltbres fiscais e o momento da-posse-de apen·ãs quatro'Por várias vezes, desta tribuna, em entrevistas à íniprensa
centos deles, transcorreu o prazo de 10 meses e 12 dias: Tanto
e em conferências, temos nos posicionado favOravelmente à
tempo para fazer praticame·nte nada. O déficit de pessoal
privatização. Esta, não há a menor dúvida, leva à moderniM
continuou a existir.
dade, na medida em que, liberando as iniciatlvas e as forças
Existem algumas importantes considerações a serem feiprodutivas da sociedade das peias do estatismo, permite e
tas so_bre a matéria. Na classe inicial da carreira de auditor
instrumentaliza melhor o desenvolvimento e o progresso geral.
fiscal estão .em efetiva operação 'apénás 1.100 _profission~is.
Torna-se indefensável mesmo a presença do Estado em áreas
Nos quadros da Receita Federal a previsão é de que, no mo-. da ec'onomia, como no ramo de turismo, indústria têxtil, hotementa; estão vagos 4.900 catg-os dessa categoria. Acresc~n- laria, etc., nas quais -ã iniCiativa privada satisfaz, plenamente,
te-se a essa Situação Ci elevado número d~_ aposentadonas
o seu papel de agente económico e sodal.
recentes. Em 1991,800 auditoreS fiscais se aposentaram.-QUeMas esta nossa posição, clara e inequívoca, não significa
ro dizer Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Sena-dOres,,que a· número
que concordemos com qualquer tipo de privatiza-ção; sein cride vaga~ de auditores fis.C3.is é de~ no ·míllimo, 6 mil, quatro . térios e sem salvaguardas. do patrimônio público, sem fiscalivezes mais do que o Governo Collor autorizou e quinze vezes
zação do Poder Legislativo, como, lamentavelmente, vem
mais do que a gestão anterior efetivamente contratou. A seguir
ocorrendo, até agora, com o Programa Nacional de Desestapor esse caminho, o Ministro verá. ~u.a. frase. se tnmsformar
ti:iaçãó (PND). Porque há um dado fundamental nesta quesnuma profecia. Um~ "ºesma_ empresa será visitada pelo auditor
tão: aS _empresas estatais foram criadas e formadas c;om o
fiscal ae 4 em 4 décadas.
·dinheiro, o trabalho e o suor do povo brasileiro. Como alienálas, sem que se lhes assegure 1,1m valor justo e real, transpaO concurso público a que me referi tem válidade até
rência nas transações, garantias e negócio seguro?
o dia 31 de janeiro de 1993. Antes dessa data, nenhum outro
Temos, assim, questionado alguns aspectos deste Prograpoderá ser realizado._Mas, já se viu que entre a publicação
ma, pelo açodamento com que está sendo implementado, o
do edital e a efetiva contratação do profissional há um prazo
de, n~ ~ínimo, 10 meses. Portanto, _de imed~~to/..-o Exií?' que permeia irregularidades e distorções, lesivas ao património público, e, portanto, ao País; temos reclamado da ausência
Sr. Mtmstro- da Fazenda pode aproveitar o ed1t~e 13 de
de um acompanhamento efetivo pelo Congresso_, a~ravés de
agosto de 1991 e completar o número ali previst . O Edital
uma subcomissão específica para a priVatização, agregada à
previa a. contratação de 1.500 profissionaiS. A ES F re. duziu
Comissão de Assuntos Económicos do Senado, que estudaria
esse número a um terço. Portanto, o Edital ain é válido
cada processo, permitindo-lhe discutir e debater todos os seus
para a promoção de um concurso público para mil uditores
pontos importantes, como preço de venda, forma de pagafiscais. Isto pode ser realizado ainda neste ano de 199 ~Esses
auditores, depois de freqüentarem o curso de especializàção,
mento, moeda pagante etc.
Tanto assim qUe, no final do Governo passado, Sr. Presi·
só serão efetivamente integrados ao serviço público no fiilal
do próximo ano.
dente, apresentamos requerimento à Mesa desta Casa, solici~
tando informações ao Ministério da Economia so9re os proM
Restará, ainda, a S. Ex• o Ministro da Fazenda, a opOrtunidade de, a partir de 1~ de fevereiro de 1993, autorizar a
cessas de privatizaÇão já efetivados e os em curso, a começar
realiz"ação de concurso público para as vagas que ainda existem
pelo da _Usiminas, então sob severas críticas e suspeitas.
na Receita Federal. Se isso não ocorrer, nós, aqui no SenadO,
Na -verdade, a desestatização processou-se _até aqui, a
toque de caixa, com uma impressionante voragem e sofreguie no Congresso de maneira geral, vamos discutir, debater,
trocar idéias e aprovar uma reforma fiscal que, afinal, corre
dão. O Governo apenas interessado em vender estatais, sem
atentar para outráS fatores relevantes da matéria, como o
o sério risco de não Sair do papel por ·absoluta ausência de
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Governo de entreg_ar a única empresa pública de siderurgia
empresa, as moedas utilizadas na transação, a distinção entre
da região". Os funciOnários da Cosinor recorreram à_Justiça,
empresas públicas etc. As maiores restrições, e co_m enorme
alegando que a Gerdau estabeleceu "o m<:mopó_lio do_ aço,
razão, às privatizações efetivadas rcferem~se, principalmente,
em todo o Norte-Nordeste, o que infringe a lei antitruste.
aos irrisórios preços de venda das estatais e o tipo de moeda
"O monopólio é prejudicial ao consumidor - declarou _na
época o empresário pernambucano Ricardo Pessoa _de Queiutilizado no pagamento.
O uso indiscriminado das chamadas "moedas podres"
roz, acionista mínioritário da Cosinor, acrescentando que "'a
nas operações, ·a-utorizadas pelas Resoluç_óes n'~l.868 e 1.883,
tendência da Gerdau é fechar a empresa e deixar desempredo Ba"nCo Central, é etícamCntc in<iceifávcl, se considerarmos
gados os seus 600 funcionários".
que, de acordo çom dados d_o próprio G_ovemo, somente 1,2%
Na época, Sr. Presidente, a Gerdau negou tal intenção,
dos recursos arrecadados, com a venda das empresas estatais,
garantindo que não fecharia a empresa. Jorge Ger~au Joera cruzeiro, sendo o restante, mais de 95% dos recursos
nhannpeter, seu presidente, adiantou à imprensa que "a meta
envolvidos, constituído de títulos de dívida vencida do Qoverdo grupo é modernizar e aumentar a produtividade da Cosino. Estes são representados por papéis, como _Debêntures.___ nor, visando à redução de seus custos". (O Globo- 15-11-91.)
da Siderbrás, Débitos Vencidos Renegociados,_ Obrigação do
Na verdade, o grupo Gerdau era concorrente da Cosínor na
Fundo Nacional de Desenvolvimento, Certificadus de_ Privatiregião, e o objetivo da compra da estatal foi alifar üm compezação, Títulos da Dívida Externa, Títulos da Dívida Agrária
tidor, criando o monopólio.
e Cruzados Novos ..
Passado e:Xatamente um ano da sua privatização, os progEntão, Sr. Presidente, para comprar estatais, que é um
nósticos, infelizmente, realizaram-Se. A Cosinor foi realmente
património do povo, _díVidas viram dinheiro? Cerca de quadesativada pela Gerdau, demitidos os seus seiScentos ·empretorze empresas estatais, como a Usirriiilas~ pasSaram das mãos
gados e sucateado todo o seu maquinário.
·
do Estado para a iniciativa {>Tivad(l. com troca apenas de
A
liquidação
da
CosiOor
co~stituiu-Se
num
ãto
tão dráspapéis~ Com a venda-da Usiminas, o Estado arrecadou somentico, com- reflexos diretos no mercado, pela" súa tendência
te 83 bilhões de cruzeiros, em moeda corrente, e 709 bilhões,
monopolística, e na_áre~ social. por fomentaro_de_s.~mprego,
em títulos públicos. No caso da Acesita, apurou~se apenas
que a SeCretaria de Defesa E~onóniica dó Ministério da Justiça
0,007% em dinheiro, o-que equivale a 256 milhões de cruzeideterminou uma investigação sobre abuso do poder econóros, de um total de 3,53 irilhôes de cruzeiros, conforme dados
mico do grupo Gerdau. O mesmo procedimento deyerá tomar
doBNDES..
. .
. ..
.
a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para averiguar
A Usiminas~ Cosinor, Álcalis e Celma foram vendidas
se os_acionis.tas ~inoritários foram p_reju_dicid(_)s. · ·
por valores extremamente baixos, todas por 1,583 bilhão de
ctplares, para um património avalíãdo em mais de 5 bilhões
É por essas razõeS, Sr. 'Presidente, pelo modo incorreto
de dólares, segundo informações da Procuradoria-Geral da
e pouco ética como foi feita a príVailzaçãO da -Cosinoi-~ que
República. Mesmo assim, o Governo só recebeu, desses 1,583
discordamos de sua venda. danosa aos interesses do Nordeste,
bilhões de dólares, em moeda corrente, 10 mil dólares; os
dos trabalhadores e do País.
restantes -99,95%- fofaril quitadOs com "moedas podres",
A outra estatal a ser privatizada, a Ultrafértil, principal
de duvidosa liquidez. Além disso, não se obedeceu a um dos
subsidiária da Petrofértil, bolding produtora de fertilizantes,
preceitos da Lei n" 8.031, que obriga o -adquirente a reembolsar
sob alguns aspectos, especialmente quanto ao valor de seu
o Estado dos recursos que investiu na estatal.
património, seguia o me_smó processo tortuoso da CoSinõr~
Contra esses desvios e ímperfeiçÕes, Que têm estado preOs valores dos laudos técnicOs- Qe avaliação das duas firmas
sentes na desestatização, é que nos insurgimOs, consciente· -~·Cônsultoi-as- A Price Natron e a Atlantic Capitàl- sobre
de que se torna necessária a reformul~ção do modelo privatia Ultrafértil, eram absurdamente conflitantes, com variação
vista, até aqui praticado no País.
·
de mais de 100%, na Tealidade, 126%. O preço estipulado
No ano passado, Srs. Senadores~ o Governo privatizou
pela Price Natron somava 425 milhÕes de dólares; o da Atlantic
a Companhia Siderúrgíc3'do Nordeste -COSINOR, uln comCapital, 188 milhões de dólares.
plexo-siderúrgico situado próximo a Recife, produtor de vergaDiante deste impasse, Srs. Senadores, a legislação especílhões para a construção civil, pelo valor de 14 milhões de
fica- o Decreto n9 9.463 -determina que, no caso da
dólares, ao GiuPo Gerdau. Empregava a Cosinor mais de
diferença ser suPerior a 20%, se efetue uma terceira auditoria
seiscentos funcionáriõs com um faturamento da ordem de
de avaliação, o que não foi cumprido pelo BNDES, num
quase 19 milhões de dólares, e um lucro, nos primeiros 9 medesrespeito à lei. O Banco, ent3.o, por conta própria, fixou
ses do ano passado, antes da sua privatização, de 1,400 milhão
o preço mínimo da Ultrafértil em 202,3 milhões de dólares.
de dólares.
·
Cabe aqui assinalar que duas outras avaliações, extra-oficiais,
A privatização da Cosinor, em todos os seus aspectos
foram procedidas sobre a estatal: a da própria empresa, que
e etapas, foi nociva e lesiva ao Pai~-- O próprio BNDES teve
~sti_mou_ seus bens em 396 milhões de dólares, e a da Assode admitir que a venda, financeiram~nte, não foi um bom
ciação dos Engenheiros da Petrobrás, em torno de 1,2 bilhão
negócio para o Governo, que não auferiu nenhUm lucro, nede dólares.
nhuma vantagem; só prejuízo. A principiar pelo fiito- de o
Em conseqüência da disparidade·de Valores, várias ·açôes
Governo ter investido quase 100 milhões de dólares na indúspopulares foram iQ~petradas contra a realização do leilão de
tria - 12,8 milhões SÓ para saneá-la, visãndO a privatizá-la.
privatização da Ultrafértil, principalmente pela Associação
Disse textualmente, na época, o então presidente do BNDES,
de Engenheiros da Petrobrás e pelo Procurador-Geral do EstaSr. Eduardo Modiano: "O valor, infelizm-ente, não é o mesmo
du do Paraná, Dr. Carlos Frederico Marés. Logrou êxito,
que o Estado aportou'_'_entretanto, a ação deste último, com a liminar concedida pelo
0 Sindicato dos Metalúrgicos de Recife protestou nas
Juiz Manoel Marques M unhoz, da 3~ Vara Federal de Curitiba,
ruas contra a forma de privatização -da estatal. acusando "o
suspendendo o leilão na data aprazada.
interesse nacional, o patrimóminio público, o valor real da
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Posteriormente, o BNDES conseguiu a cassação da refe-

rida liminar para a realização do pregão de alienação da empresa, o que seria efetivado em fins de novembro IIltimo.
Mas, a despeito desta _decisão, as c:ontrovérsias e irregularidades apontadas continuavam e- não permitiam.• realmente,
uma operação transparente c correta, o que motivou a oportuna interferência do Presidente Itamar Franco, sustando a
execução da privatização da Ultrafértil, embasado em parecer

da Consultaria-Geral da República, até que fossem sanadas
as irregularidades argüidas.
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que o produtor rurãl brasileiro é mais do que tudo um forte,
é, antes de mais nada, um obstinado.
-Não chegam as intempéries; não bastam os Ço_ntratempos
de toda ordem que, inexoravelment~. ele deve suplantar para
poder levar a bom termo sua faina produtiva.
J,, todos esses desafios, acrescentem-se, ainda, os tropeços
que lhe antepõe a burocracia legiferante, quando, sob pretexto
de disciplinar, logra, em verdade, apenas tumultuar, mais
e mais, a produção agropecuária.
Brotam-me eSsas reflexões do conhecimento que vou tomando das inadequações que se verificaram com as mudanças
introduzidas na arrecadação previdenciária rural, com efeito,
a lei de custeio da previdência social- Lei n9 8.212, de 24--7-91,
ao eleger a folha de pagamento de pessoal como parâmetro
de incidência da contribuição previdenciária do empregador
rural, em substituição ao faturamento, incorreu em graves
distorções, comprometendo a eficácia da arrecadação, além
de ter provocado manifestações críticas veenientes por parte
das lideranças rurais, das entidades de classe, de instituições
de ensino e pesquisa ligadas à área e, como não podia deixar
de ser, de vários parlamentares.
Sendo assim, Srs. _Senadores, é de todo pertinente repassar as citadas mudanças, para que Vossas Excelências melhor
~apreendam a gravidade das distorções que elas geraram.
É oportuno advertir, por outro lado, que os dados e
informações que, a seguir, trarei ao conhecimento-desta casa,
foram respigados de um documento produzido na assessoria
do próprio Minist~rio da Previdência Social, em junho do
corrente ano.
Neste' ao Sirltetizar as manifestações críticas encaminhadas ao gabinete do ministro, a assessoria do Ministério da
-previdência não apenas- soube captá-las- com precisão, mas
também, ao que parece, endossou-as quase que por inteiro.

Esses exemplos de privatização, como os_-_ da Cosinor e
Ultraféitil, demonstram que o Poder Público tem o -dever
e a obrigação de acautelar-se e munir-se de todos os cuidados_
e instrumentos legais ao alienar um bem patrimonial do Estado, que é, repetimos, em última instância, do povo brasileiro.
Mas é preciso ir além, Senhor Presidente. Toinou-se imprescindível operar mudanças no atual Programa Nacional
de Desestatização (PND), alterando a Lei n9 8.031, que o
regula. Estabelecer, por exemplo, novos critérios para-aparticipação de cruzeiros na aquisição de empresas estatais; a garantia de um preço real e justo de seu património-e a definição
de áreas e empresas consideradas estratégicas.
.
Assim, as estatais poderiam ser classificadas de acordo
com sua atividade e natureza, ímportânda estratégica e função
social. Teríamos, então, ãs-empresas que deveriam ser totalmente privatizadas, tais como hotéis,- prestãção de serviços,
indústria têxtil, turiSmo etc., e que, por falência, foram absorvidas ou encampadas pelo Governo; as indústrias que, por
seu valor estratégico para o desenvolvimento e soberania nacionais, não há interesse em serem descsiãtizadas, como a
Petrobrás, Eletrobrás, Telebrás, Embratel, Vale do Rio Doce,
Rede Ferroviária Federal, Correios e Telégrafos; e as empresas em quç o Estado participou de sua estruturação, mas
nas quais a iniciativa priVada vem tendo um desempenho a
Segundo o parecer elaborado pela Escola de Agricultura
contento, como algumas do _setor siderúrgico e petroquímica.
Luis Queirós, de Piracicaba, USP/SP, estas seriam, em suma,
Enfim, atentar, com relação às empresas estatais, a "sua
as principais mudanças introduzidas na arrecadação rural:
importância na estrUtUração de setores e na incotporação e
difusão de novas tecnologias e sua relevância no ateiidímento
a) as empresas que empregam trabalhadores passam a
de necessidades sociais".
recolher mensalmente 26,2 % sobre o total da folha de pagaSr. Presidente, estas algumas reflexões que trazemos ao
mentos (aí incluídos; 20% da empresa, 3% de seguro-acidente,
Senado sobre tão mom~ntbs<? problema, no instante em que
2,5% de salário-educação, 0,2% para o Incra e 2,5% sobre
o GoVerno do Senhor Itamar Franco se dispõe a modificar
o valor comercial da produção;
o Programa Nacional de Desestatização. Aperfeiçoado-, este
b) os segurados especiais - que operam em regime de
poderá servir eficazmente ao nosso desenvolvímento, na busca
economia familiar e, portanto, sem empregados - passam
do tempo perdido da estagnação da última década e na direção
a recolher 3% sobre aquele mesmo valor;
da modernidade, eficiência e competetividade. ~á que sanear
c) o empregado passa a recolher de 8 a 10% de seu salário
e extirpar seus males e imperfeições, as laCunas existentes
de contribuição conforme sua faixa salarial, sendo que antes
na legislação, no iniuito de preservar o património público
não o fazia;
e _os interesses maiores da Nação, adequarldo-o, o PND, às
d) o trabalhador autónomo - eventual sem relação de
necessidades e aos imperativos do progresso.
emprego, passa a contribuir com 10 a 20% do salário de contriAdemais, o entrosamento e mútua cooperação, que ora . buiç~o. sendo que antes não o fazia.
se observa no Brasil, entre o Congresso e _o GovefnO,_ enseja.:·
Como já disse, dessas mudanças resultaram inúmeras imrão - temos certeza - um trabalho fecundo neste terreno,
propriedades e inadequações que foram levadas ao conheciem que ambos, harmonicamente, estabelecerão justos. conSismento do Ministéiío da Previdência por entidades de classe,
tentes e definitivOs postUlados para a privatização.
lideranças rurais, parlamentares e instituições de ensino e pesEra o que tínhamos a dizer sobre o assunto.
quisa envolvidas com os problemas atinentes às atividades
agrárias.
O SR. PRESIDENTE (Rachid ~Saldanha Derzí) - ConSão essas distorções que passamos a enumerar.
cedo a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
1~) A arrecadação e fiscalização previdenciárias, no que
concerne à área rural, tornaram-se mais complexas.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pronuncia o sePara comprová-lo, assim se expressam a Associação dos
guinte discurso.) ......;..Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, paroProdutores Rurais,a Cooperativa Agropecuária Mista e o
diando o autor da epopéia de "Os Sertões'', forçoso é admitir
Sindicato Rural de Viçosa, Minas Gerais:
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"A nova lei preteriu um sistema de arrecadação simples,
eficiente e consagrado, por outro burocratizado e com complicações iriCóriipatíviis Coirl O rilvel cultuial de grande contingente de produtores rurais brasileiros. É difíCil conceber o
homem simples do campo às voltas com a p_arafernália de
guias de arrecadação, comptovantes de recolhimento e carnés
previdenciários de tais procedimentos resultarão custos adicionais de serviços especializados nas cidades, além do_ Ôf!US decorrente de frequentes e difíceis afasta~entos d~ propriedades ruraís."
Para o Professor Denisard Alves, da FIPE/USP:
.. As características próprias· do seio{ agrrcola impõem
limitações à implantação da nova base contributiva. Anteriormente, as _empresas compradoras é que _erám fiscalizadas.
Agora, com a nova--sistcmâtita., o produtOr íitdividual é que
deve recolher as contribuições e é quem deve ser fiscalízado.
Ficou inais-difícíl obter a receita da previdência rural e praticamente impossível a fiscalii:::iç-aó."
2~) A nova sistemática Oferece maior ens_ejó de redução
da contribuição através de ajustamentos por parte dos contribuintes rurais.
É que, conform_e se m~nifesta Geraldo Barros, docente
da Escola de Agricultura de Piracicaba, USP/SP:
Essa lei dá margem a ajustamentos por parte dos contribuintes tendo em vista obter economias em termos de contribuição." ... " dada a diferença de forma de contribUição entre
empresas empregadoras e aquelas que operam em regime
de economia familiar, muitos produtores desta última categoria poderão reduzir a contribuição contratando apenas um
ou poucos_ empregados, credenciando-se a recolher apenas
com base numa diminuta folha de pagamento ao invés de
fazê-lo com base no valor da produção. Falta à lei um roecanismo que_ tornasse indiferente, ao produtor classificar-se em
uma ou outra categoria."
__
_ ___ _
3•) A nova sistemáticã burocratiza a comercialização -da
produção. conforme observa Geraldo Barros:
"O processo de comercializaçclo da produção será_ afetado
na medida que o _adquirente terá que certificãr-se do recolhimento prévio da contribuição previdenciária pelo produtor
antes de fixar os termos da transação. Somente no caso 'do
·segurado especial,,o recolhimento será feito pelo adquirente,
devendo seu valor ser descontado do pagamento correspon-

dente à transação. Os produtores que estiverem cm atfaso

com a previdência não poderão comerciali~r sua produção."
Essa assertiva é, também, endoss_ada pela assessoria do
Ministério da Previdência, com o seguinte comentáriO:
.. De fato, a Confederação Nacional da Agricuitura possui
informações de que deterlninadas empresas compradoras de
grãos estão exigindo dos agricultores ofertantes _o livr<? de
empregados, uma foto e cópia de pelo menos um contrato
de trabalho, além da guia de recolhimento do INSS. ·aos que
não apresentam tais comprovantes são pagos· apenas 97% do
preço da mercadoria vendida, de maneira que, a firma compradora, possa recolher a contribuição previdenciária devida pelo
produtor rural.
_
Considerando que o agricultor deStina_ reduzida parcela
de seu tempo para comercializar sua pf9dução ~com_freqüên
cia ein um ou: dois dias vende o que produziu durante todo
ano - e que, como coilseqüênda, 'está pOUCo fãril-niª-rizãéio
com a burocracia mercantil, se conclui que a vigente lei de
custeio da previdência social implica ainda maior burocratização da comercialização da produção agtícólã.,.
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4•) A nova sistemática abre oportunidade à bitributação
ou multicontribuição, no caso dos produtores com mais de
uma gleba, e com ei!!Pregados registrados em uma delas.
-É, ainda, o ilustie docente da Escola de Agricultura da
USP quem fundamenta essa afíima-tiva, ao observar:
- "Considere-se o produtor que conduz uma ou mais glebas
localizadas em municípios diferentes, uma das quais provavelmente contendo as residências dos trabalhadores, e em que
os mesmos se encontram registrados. o recolhimento será efetuàdo com base no número de empregados registrados em
cada gleba. Aquela produção proveniente de gleba sem empregados registrados poderá ser onerada duplamente, com
base no seu valor (por não ter utilizado empregados) e com
base no pagamento de empregados _rp.as incidentes sobre a
gleba em que os mesmos se acham registrados.~· , ~ .
s~) A nova sistemática informatiza o mercado de trabalho
rural.
Com efeito, conforme judiciosa ponderação de um assessor-do Ministério da Previdêricia, "a incidência da contribuição
previdenciária com base na folha de pagamento, ao impli_car
aumento de custo do fator trabalho formal, induz _à substituição do fator relativame_nte mais ~aro,_ no caso, empregado
"registrado, por fator relativamente maís barato, no caso; empregado sem vínculo empregatício ou por insumoS físicos ou
químico-biológicos.''
6~) A nova legislação aumenta_ a necessidade, para o empregador rural, de financiamento a fim de saldar sua contri_buição- previdenciária.
Normalmente, o agricultor ou pecuarista, não vende sua
produção mensalmente. Pelo contrário, _ele o faz 11:m~ ou duas
vezes por ano. a exigência da contribuição mensal vai, polian-to, forçá-lo _a buscar o correspondente financiamento, seja
com recursos próprios, seja cOm recursos de terceiros.
Sobre isso, assim se pronuncia a confederação nacional
da agricultura, no documento peculiaridades dos produtores
-~rais que afetam a Previdência Social:
~-·Além das incertezas de mercado e dos riscos naturais
(chuvas, secas, etc) ~_produção agropecuária está sujeita aos
-aspectos sazonais e cíclicos, caracterizando períodos distintos
de safra- onde há monetarização da pi"õdução- e de entresafra - épocã de carência de recursos. Tal fato explica a
demanda acentuada por mão de obra temporária. Como compatibilizar o fluxo de caixa do produtor de grãos, tendo sua
renda concentrada em apenas 3 a 4 meses do an·o, com os
_recolhimentos mensais à previdência?"
A solução óbvia, a única Solução é a corrida ao financia. ·riten.to o que, além de reduzir a receita do produtor eleva
as despesas de custeio da atividade a~rícola, COI!l repercussões
óbvias na elevação do preço final dos produtos.
7~) A nova legislaÇão gera ineqüidade ~.Qntributiya entre
--- córitribuintes rurais. Esse fenômeno é fa-rtamente analisado
.no trabalho sobre os "efeitos distributivos da nova política
de custeio da Previdência Social Rural_ na agricultu.ra .l~r~~i
leira", de autoria de Teotónio DiaS Têixe"íra, pro( tihilar
do Departamento de Economia Rural da Universidade Federal de Viçosa, de onde extraímos as seguintes advertências:
"A nm,-a Lei n~ 8.112 poderá elevar o custo de produção
dos pequenos e médios produtores rurais, pelo menos no curto
e_ m~dio prazos e_ reduzirá o custo de produção dos grandes
produtores em geral, sejam eles produtores de produtos de
exportação e/ou de abastecimento do mercado interno, coete·
--ns parlbus."
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"Assim essa nova política de custeio da Previdência Social
Rural penalizará, ainda mais, os pequenos e médios produtores rurais e beneficiará os grandes em geral. Portanto, devido
a natureza do mercado de produtos agrícolas considerados
essenciais, inelasticidade-preço da demanda e baixa elasticidade-renda de consumo, essa política poderá ampliar o já e~is
tente problema da equidade, na dimensão tamanho de propriedade, na agricultura brasileira."
Outra não é_ a conc~usão- do professor anteriormente citado, Geraldo Barros, cujas previsões encontram ampla confirmação na atual conjuntura agrária:
"O efeito_niais imediato e· provável da Lei n'? 8.212 é
o de encarecer o fator trabalho com as previsíveis conseqüên~
das sobre o nível de emprego e renda dos agricultores envol~
vidos. Sabe~se que algumas ativ~dades serão prejudicadas mais
do que outras.- O maior ónus recairá sobre as culturas que
empregam o fator trabalho mais intensamente, como a cana~
de-açucar, o café, o algodão, a pecuária leiteira, etc. outras
ficarão beneficiadas com a provável redução dos encargos
previdenciários, culturas mecanizadas de grãos (soja, milho,
.
arroz), pecuária de corte etc."
Segundo a Confederação Nacional da Agricultura, essa
deplorável inequidade distributiva entre produtores agrícolas,
é responsável pela atual redução no valor da arrecadação
previdenciária dos que, com a nova legislação, tiveram redu~
zida sua carga de contribuição e_ de inadimplência por parte
daqueles que passaram a ter que contribuir muito mais.
Isso resultaria a crítiCa sitUação presente da previdência
rural que, substancialmente se configura no quadro de aumento vertiginoso das despesas com benefícios, em -cóittraste com
_
a drástica ·redução da arrecadação.
8•) Finalmente, a última inadequação que citarei - e
poderia citar ainda várias outras- é a de que a nova legislação
vem funcionando como indUtora do deSemprego rUraL Este
é um de seus impactos mais perversos.
EfetiVamente, ao Onerar o custo da mão-de-obra, tornando-a relativamente mais cara para o empregador, a nova sistemática arrecadadora desencadeia o desemprego no meio rural.
Esse efeito é tanto mais grave, se tornar em conta não
apenas a atual conjuntura recessiva, vivida pela economia
brasileira, _mas,_ sobretudo, as sombrias perspectivas sócio-económicaS Cj_ue, nlãis mais-. -se alargam, em decorrência do
crescente inchaço urbano.
_
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não me incluo no grêmio
daqueles que se comprazem em debater problemas, pelo culto
mórbido das "problemáti~as''. Muito pelo contrário, quando
mencio~o problemas, sou antes movido pela busca impaciente
das soluções.
Essa postura desvenda, até certo ponto, as três motivações deste pronunciamento que estou prestes a concluir:
1 - Alertar as autoridades competentes para a necessidade imperiosa de sustar os efeitos perversos da Lei n"' 8.212
no que concerne â contribuição previdenciária do empregador
rural.
Inclino-me, mesmo, a esperar por prontas medidas nesse
sentido, ciente como estou de que entre os parlamentares
que çriticaram os efeitos malévolos dessa lei, figurava o ilustre
parlamentar e atual Ministro da Previdência, Deputado Antonio Britto.
_
______
2 - Testemunhar minha inteirã solídariedade aos produtores rurais de todo o país, muito particularmente, aos produtores rurais de Rondónia, e em especial, aos que se empenham
na produção cacaueira, tão atingidos que foram pelos desati-

e
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nos das disposições legais atinentes à contribuição previdenciária do empregador ruraL

3 - Emprestar meu irrestrito _apoio ao Projeto de Lei
n9 2.920/92, do Sr. Deputado Jabes Ribeiro e outros. Com
efeito, o referido deputado está a merecer o aplauso de toda
a classe produtora rural ao insurgir-se contra a Lei de Custeio
da Seguridade Social, no que concerne às inovações aberrantes
que esta introduziu na forma de contribuição dos produtores
rurais.
Dando-se conta de que a nova lei, ao equiparar os produtores rurais aos produtores urbanos, incorreu em tremendo
equívoco, já que ambas as categorias operam em condições
nitidamente distintas. Ao aperceber~se de que as receitas do
empresáriO urbano integram seu balanço mensal, enquanto
que, no meio rural, estas nem são constantes nem t_em seu
ingresso assegurado todos os meses. Ao constatar que, com
fundamento neste imperdoável equívoco, acjueles produtores
rurais que utilizam mão-de-obra intensiva, ficaram sobremaneira prejudicados, pois ao invés de contribuírem sobfe o
resultado da comercialização, passaram a contribuir obrigatoriamente com uma alíquota mensal de 20% sobre o total da
remuneração paga ou creditada a todos os que lhe prestam
serviço no decorrer de cada mês-. Ao concluir, finalmente,
que a situação produzida pela nova legislação, além de penalizar a classe produtiva rural e os trabalhadores rurais, volta-se
contra a própria Previdência (com o advento da nova lei,
a arrecadação previdenciária no meio rural caiu em 75%,
segundo informe do_ próprio Minfstro da Previdência).
Ao inteirar~se, em suma, do caos e da carga de injustiças
gerado pela nova lei, o Deputado Jabes Ribeiro, apoiado
por trinta outros parlamentares, apresentou o Projeto de Lei
n9 2.920, que atenderá. a um só tempo, aós interesses do
empresário e do trabalhador rurais, bem como aos da Previdência Social.
É que nele esta proposto o retorno à situação anterior,
vale dizer, àquela em que a contribuição do produtor rural
pessoa física incidia sobre a receita da çomercializaçã_o 9e
sua produção (3%) e não sobre a folha de pagamento dos
trabalhadores que emprega.
Estou convencido, Sr. Presidente. Srs. Senadores, que
o projeto em referência, saneia as distorções aqui referidas
e devolve a tranqüilidade àqueles que dele precisam para
melhor prover o nosso sustento e para garantir a estabilidade
da produção naciOnal.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palavra ao nobre Senador João França.
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sr.s e SrS. -senadores, nas últimas três décadas, vivemos sob a pressão de crises sócio-económicas que têm imposto tremendos sacrifícios ao povo braSileiro.
Temos pago um preço muito alto- devido ao desaquecimento da economia nos últimos lO'anos, o que tem gerado
uma forte recessão e um alto índice de desemprego.
Uma grande parte dessa conta tem sido paga pelos funcionários públicos, vítimas de uma política de arrocho salarial
e de uma série de medidas administrativas que têm punido
severamente toda a categoria, colocando-os como vilões de
todas as crises.
A Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro
de 1988, garantiu aos servidores-públiCOs alguns direitos que
precisam ser preservados, não podendo ser objeto de neg~-
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ciação ou pass(veíS de altCfaçãO-natevis~o constitUcional pre- às reivindicações dessa categoria, propondo uma política salavista para 1993, pois foram conquistas de uma classe_ que
rial que proteja o poder aquisitivo dos seus salários e re~_g~te
a dívida que o Governo tem acumulado com eles ao longo
não pode mais ser sacrificada.
O art. 37 dàCa_rtaMagna, que estabeleceu como pré-redos anos.
quisito para a irivestidura em cargo ou emprego público a
Espero que o Governo atual consiga resolver mais esse
aprovação prévia-em concurso público de provas ou de provas problema, restaurando assim a motivação de se!_ls servid(Jres
e títulos, representa a moralização de todo um processo admi- efaz.endo, finalmente, justiça a- essa categoria, tão massacrada
nistrativo e a valorização, pelo -méritO, daqueles que não tipelo último governo.
nham acesso ao serviço público, que sempre foi manipulado,
Era o que tinha a diz~r, Sr. Presidente.
politicamente, através de nomeações ilegais e imorais.
O SR. PRESIDENTE (Racbid Saldanha Derzi) - LemEsse é um dispositivo que precisa ser preservado e até
bro aos Srs. Senadores que não devem sair do plenário, pois
mesmo aperfeiÇoãdo, para não permitir que através_ da contrateremos novas votações. Haverá, também, sessão do Contação temporária, prevista DO ntesitl(l-artigo, seja deSres-pei- gresso Nacional.
tado o princípio da moralidade, que deve nortear todo o serviO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Na
ço público.
presente sessão t~rminou o prazo para apresentaÇão de emenA estabilidade, Sr Presidente e Srs Senadores, foi outra
das às seguintes matérias:
_
_
grande conquista dos servidores públicos, que não podem
-Projeto de Lei do Senado n' 274, de 1991, de autoria
fiC-af-à mercê das injunções políticas e das constantes mudanças
do Senador _Esperidião Amin, que·- dispõe sobre- ó exercício
· de governo que, em muitos Municípios e em mtiitõS Estados,
ôa profissão de oceanógrafo e dá outras providências;
resultam em perseguiçõeS ou pa simples .substituição dos fun-Projeto de Lei do Senado n' 328, de .1991, de autoria
ciOnários eXistentes pelos cabos eleitorais do Candidato eleito.
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que disciplina as
A estabilidade é um instituto que visa·a proteger os servieleições para a Câmara dos Deputados e Asse~_bléias Leêsladores que foram nomeados em virtude de_ concurso público,
tivas;-e
preservando assirri"ãqueles que entiaram pela Porta da frente,
- Projeto de Lei do Senado n' 344, de 1991, de autoria
submetendo~se a todas as etapas de um pro-cesso--rígido de
do- Senador César Dias, que r~gulament~ e disciplina o uso
seleção.
.
.. ..
··
.
e prOpagandas de bebidas alcoólicas e dá outras providências.
É outro dispositivo que não admite qualquer tipo de conAo Projeto de Lei do Senado n' 274, de 199l,não foram
cessão, pelo que ele contém de moralidade e_ pelo s_~nso de
oferecidas eniendas.
justiça que marco-li a sua iriSerção na-·átual Constituição.
As matérias serão inclu,ídas em Ordem do Dia oportuHá aírida muita coisa a ser conquistada pelos servidores
namente_.
e espero que o arual governo seja sensível aos clamores dessa
Aos Projetos de Lei do Senado n's 328 e 344, de 1991,
sofrida classe.
foram apresentas, respectivamente, 2 e 4 emendas, que serão
É inadmissível, Sr. Presiderite; que não exista uma polí"
tica salarial para os servidores da União, que têm ficado cle- _lidas pe~o Sr. 1"' Secretário.
São lidas as seguintes
samparados e impotentes diante da indiferença do GQverno
Federal, que só ·agora começa a dar sinais de reconhecer a
necessidade de se tratar de um problema de tamanha magnitude.
EMENDAS OFERECIDAS AO
Não podemos aceitar mais qualquer tipo de procrastiPROJETO DE LEI DO SENADO N' 328, DE 1991
nação, pois é aflitiva a situação dos servidores públicos fede~
Que disciplina as eleições para a Câmaril dos- Depurais, que nunca foram tão maltratados e tão mal pagos.
tados e Assembléias Legislativas, nos termos do art.
E inadmissível, sob qualquer aspecto, que o GoVerno
235, II, d, do Regimento Interno.
queira resolVer os problemas da inflação e da recessão, com primindo os salários dos servidores, que acumularam, durante
Emenda fi!' 1
este ano, uma perda salarial da ordem de 200%,_sem.que
o Governo- anterior demonstrasse qualquer preocupação com
Suprima-se o art. 2"' do projeto em epígrafe.
_
o problema.
Conseqüehtemerite. nos termos do_ art. 230, alínea c,do
É chegada a hora de o Governo fazer justiça aos seus
Regimento Interno do Senado Federal, o projeto deve sofrer·
servidores, garantindo a eles, em janeíro de 1993, a reposição - as alterações a seguir mencionadas, por referirem-se a matérias
das perdas salariais verificadas nos últimos anos, e resgatando corielatas à da emenda proposta:
assim a d!gnidade da função pública.
1 - supressão do Capítulo I - Das Circunscrições,
A situação não comporta mais soluções paliativas, mas arts. 39 a 6"';
há que se buscar uma remuneração digna para os servidores
2- supressão da expressão "um candidato por circunsda União e o reconhecimento pelos excelentes serviços que crição eu, no caput do art. 89;
eles prestam ao Governo Federal.
.
3 - · supressão dos §§ 1' e 2' do art. 8';
Precisamos assumir nesta Casa a defesa dos servidores
4- alterar a redação do art. 11:
públicos, impedindo a cassação de qualquer direito conquis"Art. 11. Nas eleições de que trata esta_ lei, o
tado na Constituinte e lutando pela implantação de uma políeleitor
disporá de um voto, que será confexjdo à lista
tica salarial que valorize e dignifique os funcionários públicos.
partidária ou a partido político registrado.";
Faço um apeio ao Ministro do Trabalho, Dr. Walter Bare·
lli, e ao Presidente da República, Dr. Itamar Franco, no sen~
5 - supressão do § 2' do are· 12;
.
6- · supressão- do incisO I do art. -14;
tido de corrigirem as Sérias distorções eXisteDtes na remuneração dos servidores públicos federais; que sejam Sensíveis-7 - supressão dos §§ 1' e 2' do art. - 15;
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8 - supressão da expressão "a votação in-dividual de
cada candidato por circunscrição ou por lista .. , no caput do
art. 19.
Justificação
A Constituição Federal, nos arts. 45 e 27, determina a
adoção do sistema propordonal nas eleições para a Câmara
Federal e as Assembléias Legislativas.
A proPosição do ilustre Senador Fernando Henrique Cardoso, entretanto, visa a introduzir uin novo sistema_ eleitoral,
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EMENDAS OFERECIDAS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 344, DE 1991

Que regnlamenta e disciplina ~ uso e propagandas
de bebidas alcoólicas e dá outras providências, nos termos do art. 235, II d, do Regimento Interno.

Emenda n~ 1
Dá a seguinte re;dação ao caput do artigo 1o do citado
projeto:
me_sdand_o aspectos dos sistemas proporcional e majoritário.
A criação das circunstâncias ou distritOs, ora proposta, ''Art. 1"' As empresas produtoras de bebidã:s alobedece, em todos os aspectos ao sistema eleitoral majoritário,
coólicas d~ teor superior a 13o Gay Lussac, ficam obrino rigor da definiÇão de Fávila Ribeiro: "PcJ<?_ sisteina majorigadas a inserir nos rótulos das em,_balagens ~recipientes ·
tário considera-se eleito o candidato que obtenha a maior
de seus produtOs, de forma clara e _legível, a seguinte
soma de sufrágios sobre os seus competidores'' ._(Fávila Ribeiexpressão:"
ro, Direito Eleitoral, Editora Fore_nse, 1988, 3~ edição,
Justificação
pág. 64.)
_
A
presente
emenda
pretende
inserir no projeto definição
Depreende-se, assim, dessas breves observações que, emmundialmente aceita de bebida alcoólica, que é a de teor
bora o caput do art. l\' do projeto resguarde o princípio
superior a 13o graus Gay Lussac.
da representação proporcional, o desdobramento da proposta
-~Tal definição consta sio PL n• 4.556/89, subscrito pelo
institUí outro _siste.ma, o majoritário.
·
ilustre Deputado Elias Murad e 11 outros deputados, recenteA introdução do sistema proposto, portanto, contrariamente aprovado pela Câmara dos Deputados e que está sendo
a norma constitucional e somente pode ser efetivada pela
et:tviado a esta Casa para exame.
alteração da Carta de 1988,
Bebidas de baixo teor alcoólico, como o vinho e a cerveja,
Em conseqúênciã, -sem apreciação de rilérltO; Só nos resta que têm valor alimentício, não podem receber o mesmO tratapropormos a depuração do projeto, com o expurgo do que
mento que as demais, por óbvias razões.
nos parece inconstitucional, recomendando a actoção do meio
Estes os fundamentos da presente emenda.
legislativo que nos parece adequado- a proposta -de emenôa
Sala das Sessões, a 7 de dezembro de 1992. - Senador
à Constituição - -pa:ra que a matéria possa ser apreciada.
Ronaldo Aragão.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1992. - Senador
José Paulo BisolEmenda n~ 2
Dê-se ao art. 19 do PLS n9 344/91, a seguinte redação:
Emenda n~2
'-'Art. 19 As empresas produtoras de bebidas alDê-se ao caput do art. 15 do projeto em epígrafe a seguincoólicas de qualquer teor ficam obrigadas a inserir,
te redação:
nos rótulos das embalagens e recipicientes de seus pro"Art. 15. Para ter direito a funcionamento pardutos, de forma clara e legível, as seguintes expressões:
lamentar na Câmara dos Deputados, o partido deverá
1-A ingestão em excesso de bebidas_ alcoólicas
eleger, no mínimo, 1% (um por cento) dos deputados
é prejudicial à saúde. 2 - O consumo por ges_tantes
federais."
acarreta graves danos ao feto. 3 - Reduz a habili_dade
para -dirigir veículos e operar máquinas."
Justificação
Justificação
Trata-se de matéria também veiculada em diversos projeO que é prejudicial à saúde não é a ingestão de bebidas
tas de lei sobre organização_ partidária, ora em tramitaçao - alcoólicas, mas Q excesso de consumo. Qualquer estudo médinas duas Casas do Congresso e que deve ser disciplinada de
co diz isso. Além do mais_.. o vinho é uma bebida. a~c.?-~lica,
modo uniforme.
e os médicos recome_odam o seu consumo, alegando __que _o
Assim, reproduzindo proposição, já sustentada no Proproduto faz bem à saúde, ingerindo-o, é claro, moderadajeto de Lei Orgânica dos Partidos Políticos, entendemos que
mente.
a representação parlamentar, como instrumento da soberania,
Sala das Sessões; 9 de dezembro de 1992. - Gerson
não está subordinada a limitações. Eleito um parlamentar
Camata.
está ele apto a exercer o·seu mandato e cumprir o programa
Emenda n• 3
partidário que motivou sua votação, independentemente do_
número de integrantes de uma bancada.
Exclua-se o art. 3\', do PLS n\' 344/9_1, -~enume_rando-se
.
O que aceitamos como-limitação, nos termos do art. 17,
os demais.
inciso IV, da Constituição, é que a lei disciplíne o funcioriaJustificação
mento parlamentar, ou seja, questões como liderança, banca. __ . O artigo fere a Constituição, pois prevê uma intromissão
da, assessoria, e nisso estabeleça certos critérios.
no domínio privado. Afmal, ninguém pode proibir que alguém
Porém, repetimos, a representação deve ser plena, sob
faça uma propaganda, que é permitida pela Lei Maior do
pena de burlarmos um dos princípios básicOs da democracia
representativa: o mandato popular.
País.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1992. - Senador
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1992- ~ Gerson
Camata.
.
José Paulo Biso!.
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Emendan9 4

Acrescente-se onde couber:
"Art. A inserção das advertências especificadas nesta lei será exigível após 360 (trezentos e
sessenta) dias de sua publicação."
Justificação
O prazo proposto objetiva permitir que as-efupre's<is disponham de tempo suficiente para esgotar os seus estoques
de rótulos, que são idealizados e confeccionados com bastante
antecedência, sob pena de estarmos transferindo aos consumidores o ónus da substituição pretendida.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1992. - Senador
Ronaldo Aragão.
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os
projetas voltam às comiss6es competentes, para exame das
emendas.

Dezembro de 1992

A Presidência convoca sessão extraordinária a fealizar-se
hoje, às 18h35min, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N• 470, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n 9 470, de
1992. de autoria do Senador Pedro Siti:ton, solicitando ao Tribunal de Contas da União a realização de auditoria sobre
o Sistema Financeiro de Habitação, administrado pela Caixa
Econômica Federal.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nada
mais havendo a tratar, declaro encé!rada a sessão.
(Levanta-se a sessão ~s JS horas e 35 minutos.)

Ata da 275a Sessão, em 9 de dezembro de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs_ Mauro Benevides e Rachíd Saldanha Derzí
ÀS 18 HORAS E 35 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS- SENADORES:

· EXPEDIENTE

PARECERES
Afionso Camargo - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra
PARECER N• 448, DE 1992
-Álvaro Pacheco - Amazonino Mendes - Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras (Da Comissão Diretora)
Carlos De'Carli - Carlos Patrocfnio - César Dias - Chagas
Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio ÁlRedação final 4o Projeto de Decreto Legislativo
n• 60, de 1992 (n~ 77, de 1991, na Câmara dos Depuvares - Eva Blay - Gerson Camata - Guilherme Palmeira Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekcl Freitas tados)Iram Saraiva - Irapuan Costa Jlínior - Jarbaa Passarinho A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
Joao Calmem- Joao França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro ·de Decreto Legislativo n' 60, de 1992 (n' 77, de 1991, na
- Josaphat Marinbo -José Paulo B1110l -José Richa - Júlio· Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Convênio
Campos- Júnia Marise - Jutahy Magalhftes- Juvenclo Dias para Preservação, Conservação e Fiscalização dos Recursos
- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha Naturais nas Areas de Fronteira, celebrado entre o Governo
- Lourival Baptista - Luiz Alberto- Magno Bacelar- Mao- da República Federativa do Brasil e o Governo da República
sueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário da Bolívia, na cidade de Brasrua·, em 15 de agosto de 1990.
Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meira Filho Sala de Reuniões da Comissão, 9 de dezembro de 1992.
Mo~ Abrao - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Rachld Saldanha Derzl - Benl Veras.
- Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzl - Raimundo Lira
ANEXO AO PARECER N• 448, DE 1992
- Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valmir CampelO - Wilson Martins.
Redação rll!"l do Projeto de Decreto Legislativo
n~ 60, de 1992 (n' 77, de 1991, na Câmara dos DepuO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A lista
tados).
de presença acusa o compatecimentó de 68 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, nos termos
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente.
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seÉ lido o seguinte
guinte
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DECRETO LEGISLATIVO N'

, úE 1992

Aprova o texto do Convênio para Preservação,
Çonservação e Fiscalização dos Recursos Naturais nas
A~eas de Fron.teira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Bolívia, na cidade de Brasília, em 15 de agosto de
1990.

_Art. 19 É aprovado o texto do Convénio para Preser':açao, Conservação e Fiscalização dos Recursõs Naturais nas
Areas d~ Fronteira,. celebrado entre o G_overno da República
Fed~rahva do Bras:I e o Govemó da República: da Bolíva,
na cxdade de Brasíha, em 15 de agosto de 1990:
. Parágraf? único. São.suje!ítóSà-áp!ovação do Congresso
· Nacronal quaisquer ·aros que possam resultar em revisão do
referido Convênio, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Fed~ral, .a~arretem encargos ou compromissos gravosos ao
patnmómo nacional.
Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicaç1ío. ~· ~
-- ~ ·
.
PARECER N• 449, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n.,. 57, de 1990 (n' 2.167, de 1989,
na Casa de origem).
A ComissãO Diretora apresenta a redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 57, de
1990 (n' 2.167, de 198\i, 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.
_
Sala de Reunióes da Comissão, 9 de dezembro d~-i992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Rachid Saldanha Den.:i - Beni V eras.
ANEXO AO PARECER N> 449, DE 1992
Redação final do Substitutivo do Senado ao Projeto
de Le_i_ da Câmara n~ 57_, de 1990 _(n' 2.167, de 1989,
~_Casa de origem), que altera a redação do parágrafo
un1co do 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.
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência rec_ebeu, do Presidente do Banco Central
do Brasil, o Ofício n' S/84, de 1992(n' 2.480/92, na origem),
solicitando, nos termos da Resolução n 9 36, de 1992, do Senado
Federal. autorização para que o Governo do Estado do Espírito Santo possa emitir e colocar no mercado, através de ofer_5--ª.~__ públicas, Letras Financeiras do TesOuro dC) Estado do
Espír"ito Santo- LFfES - , paia os "fiiis- qU."e especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Eco~ómicos.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Sobre
a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. lo Secretário .
São_lidos os seguintes
REQUERIMENTO N' 893, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado nn
326, ~e 1991, de autoria do Senador Humberto Lucena, que
autonza a conv~rsão em cruzeiros da dívida externa brasileira
patá firianciamento de projetos destinados ao desenvolvírnen~
to sócio-económico da região Nordeste, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1992. - Lucídio
Portella- Magno Bacelar- Aureo Mello- Carlos Patrocínio
- Humberto Lucena - Jonas Pinheiro - Marco Maciel.
REQUERIMENTO N' 894, DE 1992
Re_queremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regtmento In_terno, para o Ofício ''S" n;- 16, de 1992 (Ofício
n;- 485/92, na origem) do Senhor Governador do Estado do
Paraná, solicitando autorização do Senado Federal para contratar uma operação de crédito externo, no valor de
~S$117,000.000.00 (cento e dezessete milhões de dólares),
J~nto ao Banco In_ternacional para Reconstrução e Desenvolvtmento - BIRD, destinado a financiar-parcela do Programa
de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba - PROSAM.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1992. -Jonas Pinheiro - João França - Humberto Lucena - Carlos Patrocínio
- Jutahy Magalhães - Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os
requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.
O Sr. [?.achid Saldanha Derzi, 3(' Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é oCupada pelo Sr. Mauro
Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à

O Congresso Nacional decreta:
Art: 1" 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. . ............. ··ç·~---~----·~., "'"--·--··· ..
Parágrafo único. É assegurado aos atendentes de
enfermagem, admitidos antes da vigência desta Leio exercício das atividades elementares da enfermagem'
observando-se o disposto em seu art. 15."
'
Art. 2 9 Esta lei entra em vigor na d_a_ta _ae sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em ·contrário

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno úriíco; do Requerimento n" 470, de
1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando ao Tribunal de Contas da União a r_ealização de auditoria sobre
o Sistema Financeiro da Habitação, administrado pela Caixa
Económica Federal.
Em votação.
- _ . Os SrS. Senaâores qlle o aproVam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
~
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Aprovado.

A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
- - ---

-

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação -do Requerimento n~ 894/92,
de urgência,lido no Expediente para o Ofício n"' 16/92. Em votaçlto.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pe-rmanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Aprovado o requerimento, a matéria a que- se-retere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Passa-se.
agora, à votação do Requerimento n"' 893/92, de urgência,
lido no expediente para o PLS n" 326/91.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requetirtléfitO, a matéria a que se refere figu- ·
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.

Dezembro de 1992

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A Preconvoca sessªo extraordinária -a realizar-se hoje, às
-- 18h40min, com a seguinte
_s~dência

ORDEM DO DIA
-lREQUERIMENTO N• 479, DE 1992
Votação, em tur!lO únicq, do R~querimen~o nq ~79, de
1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos regimentais, que o Tribunã.l de Contas da União realize
inspeção no Banco Nacional de Desenvolv~men_to Económico
e Social- BNDES~ Visando averiguar a procedência de informações de que o banco estaria empregando recursos na concessão de empréstimoS aOs proprietários de empresas privatizadas pelo Programa Nacional de Desestatização.

· O SR. PRESIDENTE (Rachird Saldanha Derzi) -Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levdnta-se a-seSsão às JS horas e 39 minutos.)

Ata da 276a Sessão, em 9 de dezembro de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Rachid Saldanha Derzi
ÀS 18 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS- S11NA1JORBS:

_ Affonso Camargo - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra
-Alvaro Pacheco- Amazooino Mendes- Amir Lando- Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beoi Veras Carlos De'Carli - Carlos Patrocfoio - César Dias - Chagas
Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Diva!do Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Eva Blay - Gerson Camata - Guilherme Palmeira Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas Iram Saraiva - Irapuan Costa JGnior - Jarbas Passarinho João Calmou- Joao França- João Rocha- Jonas Pinheiro
- Josaphat Marinho- José Paulo Bisol -José Richa- Júlio
Campos- Júnia Marise- Jutaby Magalbaes- Juvencio Dias
- Lavoisier Maia - I.evy Dias - Louremberg Nunes Rocha
- Lourival Baptista - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário
Covas- Marluce Pimo- Mauro ·Benevides- Meira FilhoMoisés Abrao - Nelson Carneiro .,- Nelspll Wedekin - Ney
Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon
- Pedro Teixeira - Rachid 8aldanha Derzi - Raimundo lira
- Ronan Tito - Ruy Bacelar - T~otonio Vilela Filho - Valmir Campeio - Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A lista
de presença acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamo~ nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -APresidência recebeu, do "!'-residente do Banco Central do Brasil,
o Ofício n' S/84, de 1992 (n' 2.480192, na origem), solicitando,
nos termos da Resolução no 36. de 1992, do SenacJo Federal.
autorização para que o Governo do Estado do Espírito Santo
possa emitir e colocar no mercado, atray~s de ofertas pública_s,
Letras Financeiras do Tesouro do Espírito Sahtó - LFTES,
para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômi_cos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 895, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 255. inciso II, letra c, 12, do Regimento Interno do Senado Federal, solicito a essa Presidência
seja ouvida esta Comissão, no <Ji.lé se- r-efere à apreciação
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do PLC no 106/92 (PL n'' 0813/88 na origem), de autoria do
Exm9 Sr. Deputado Fábio Feldmann, ora sob o exame da
Comissão de Assuntos Sociaís-des_ta Casa.
A citada proposição dispõe sobre matéria pertinente
àquelas, sobre as quais compete à Comissão de Assuntos Eco~
nômicos apreciar.
·
Aproveitando a oportunidade, reafirmo a V. Ex" protestos de alto e distinto apreço. ,
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1992. - Senador
Raimundo Lira, Presidente da Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal.
O SR, PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1"' Secretário.
- -São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 896, DE 1992
Requeremos urgencia, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Ofício n• S/63, de 1992.
Sala das sessões, 9 de dezembro de 1992. - Humberto
Lucena - Pedro Simon - Chagas Rodrigues - Amazonino
Mendes - Eduardo Suplicy - E leio Alvares - Nelson W edekin - Marco Maciel.
REQUERIMENTO N• 897, DE 1992
Requeremos· urgência-~ tióS termos -do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Ofício n'' S/64, de 1992.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1992.- Pedro Simon_
- Chagas Rodrigues- Humberto Lucena- Amazonino Mendes - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Nelson Wedekin
~Mareio Lacerda.
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os
requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único. do Requerimento n<> 479, de
1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
termos regimentais, Que o Tribunal de Contas da U_njã_o realize
inspeção no Banco Nacional de Desenvolvimento_Econômico
e Social- BNDES. visando averiguar a procedência de informaçõe:s de que o Banco estaria empregando recursos na con-
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cessão de empréstimos aos proprietários de empresas privatizadas pelo Programa Nacional de Desesq.1.tização.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A Presidência fará cumprir a deliberação do Plenário.
O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Esgotada a matéria con-stante da Ordem do Dia.
Passa~se, agora, à votação do Requerimento n" 896/92,
de urgência, lido no Expediente, para o Ofício n" S/63, de
1992.
.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
5entados. (Pausa.)
Áprovado.
Aprovado o requerimento, a_matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordínária subse~
qüente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Passase, agora, à votação do Requerimento n 9 897/92, de urgência,
lido no Expediente, para o Ofício n' S/64, 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 subse~
qüente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- APresidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
18h46min, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N' 807, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n" 807. de
1992, do Senador Márcio Lacerda, solicitando, nos termos
regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo "As causas difíceis de Severo Gomes", de autoria de
André Gustavo Stumpf, publicado no Jornal Correio Braziliense, edição de 2 de novembro de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Nada
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 45 minutos.)

Ata da 27'?- Sessão, em 9 de dezembro de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49 8 Legislatura.
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Rachid Saldanha Derzi

ÀS 18 HORAS E 46 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS, SliNADORES:
, Alfonso Crunatgo - Alrnir Gabriel :_· Alúfiíó-Bezerra
- Alvaro Pacheco - Amazonino Mendes - Amir Lando - An-

tonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras carlos De'Garli - Garlos Patrocmio - César Dias - Chagas
Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Eva Blay - Gerson C8lnata - Guilherme Palmeira -
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ARTIGO DEFINIDO
_
Henrique AJme!aa - Humberto Lucena - Hydekel Freitas AS CAUSAS DIFÍCEIS DE SEVERO GOMES
Iram Saraiva- Irapuan Costa Júnior- Jarbas PassarinhoJ alio Calmon - J alio França - J alio Rocha - Jonas Pinheiro
André Gustavo Stumpf
- Josaphat Marinho- José Paulo Biso! -José Richa- Júlio
Não tenho experiência na diflcil arte de escrever sobre
Campos- Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Juvêncio Dias
pessoas queridas que, recentemente, nos deixaram. Mas, no
- Lavoisier Maia - I.evy Dias - Louremberg Nunes Rocha
çaso
de Severo Gomes, amigo de todas as horas, companheiro
- Lourivai Baptista - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mande tantas conversas,-polemista invejável, dono de uma cultura
sueto de Lavor - Márcio Lucerda - Marco Maciel - Mário
Covas --Marluce Pinlo- Mauro Benevides- Meira Filho- inesgotável, é ht).possível fugir à rêsponsabilidade. ainda que
a saudade, misturada à emoção profunda, por vezes, tolde
Moisés Abrão - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney
a-- realidade. Para quem não conheceu o ex-ministro, ex-seMaranhao - Odacir SoareS - Onofre Quinan - Pedro Simon
-Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Ura - Tiâ.dor fica, em primeiro lugar, o registro de um tremendo
b9a praça. Severo cativou a todos, em Brasília, pelo bom-hu- Ronan Tito - Rlly Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valmor, pela facilidade de contar histórias e por ·sua prodigiosa
mir Campelo - Wilson Martins.
memória.
Conheci o então miniStrO da indústria e ComérCio, duO SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -A lista
rante o Governo do Presidente Ernesto Geisel, quando ele
de presença acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores.
e_~a.a yoz discordante. EI_e assumiu sua postura nacionalista,
Havendo número rcgimerital, declaro aberta a sessão.
defendia desde a indústria nacional até a cultura brasileira.
Sob a proteção de Deus ... iniciãtn.Os nossos trab3IlJ.Os.
Aliás uma inicfátiva pouco-lembrada de sua trajeÍória é a
SObre a mesa, requerimentos que serão lidOs pelo Sr. de que ele criou, no âmbito do MIC, que nada tinha a ver
1~' Secretário.
cdm cultura, _o Centro Nacional de _Referências .Culturâis - ~ -São lidos os seguintesCNRC - que- foi eriti:'egue ao genial, e também já falecido,
REQUERIMENTO N• 898, DE 1992
Aloísio Magalhães.
_
_ No ministério formoU ~ma dupla curiosa com seu -S~cretá
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea
rio-Geral, Paulo Belotti. Belotti tocava o rriiDislério e Severo
c, do Regimento Interno. para o Projeto de Lei da Câmara
fazia política à sua moda. DiscordoU do Presidente Geisel,
n• 109, de 1992, (n' 2.920/92, na Casa de origem); que dispõe
manteve a sua palavra diante do Chefe do Governo e deixou
sobre a contribuiç-Jo do empregador rural para a seguridade
o cargo. E produziu um livro, '~empo de-Mudar", cujo prefásocial e determina outras providências, alterando diSpositivos
cio tive a honra de escrever. Juntou-se ao General Euler Bendas Leis n'' 8.212, de 24 de julho de 1991 e 8.315, de 23
de dezembro de 1991.
_ t~_Monteiro, um militar da reserva, e cumpriu roteiro semelhante ao de Ulysses Guimarães, quando da escolha de Geisel
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 199Z. -,-,,Chagas
para a Presidência. Euler Bentes Monteiro, em 1978, foi o
Rodrigues- PSDB- Humberto Lucena, PMDB- Marco
anticandidato ao longo daquilo que -se chamou de campanha
Maciel, - Magno Bacelar, - PDT - Jonas fjph_eiro, do General João Figueiredo à Presidência.
PTB Gerson Camata - PDC.
·
Anticandidatura é algo, como se autoproclama, destinada
REQUERIMETO N• 899, DE 1992
à derrota. O General Euler Bentes recolheu-se a seu sítio
Requeremos urgência, llos termos do art. 336, alínea c
no Estado do Rio de Janeiro e nunca.- mais se envolveu em
, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei do Senado
política. Severo Gomes, ao contrário, filiou-se ao PMDB en9 10, de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, que
se elegeu senador pelo Estado de São Paulo. Isto Ocorreu
dispõe sobre o exercício da profissão de bibliotecário e deterem 1982. Severo abraçou causas difícei~. A primeira delas
mina outras providências.
__
foi a cultura.
Sala das Sessões, 9 de dezembro de 1992. -Jonas PinheiOutra causa difícil foi a ecologia. Muito antes de entrar
ro- (PTB) Humberto Lucena (PMDB) Marco Maciel (PFL)
na moda, Severo já enchia o seu gabinete"'oom índios, repreChagas RodriJ;ues (PSD B).
sentantes de tribos de v~rios pontos do País e se relacionava
O SR, PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Os - com as entidades não governamentais- que tratam do assunto.
Mais tarde, :fixou.;se na defesa dos ianomamis e lutou o quanto
requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia.
póde, ao longo de todos os seus oito anos de mandato, para
Passa-se à
criar aquela reserva indígena, sua causa foi vencedora, depOis
ORDEM DO DIA
que a EC0-92 transformou a ecologia numa questão de Governo. O Presidente Collor assiriou o ato, quando Severo Gomes,
Item 1:
já fora do Senado, integrava o Coiiselho da República.
Votação, em turno único, do RC:querime"nto n9 807, de
Severo Gomes tinha outras características peculiares.
1992, do Senador Márcio Lacerda, solicitarido,. nos termos
Além da cultura excepcional, da prosa fácil, era homem de
regimentais, a transcriçào, nos Anais do SenadO Federal, do
palavra e amigo de seus amigos. Pouco antes de ser iniciada
artigo "As causas difíceis de Severo Gomes", de autoria de a campanha presidencial de 1989, ele foi procurado por pesAndré Gustavo Stump, publicado no Jornal Correio Brazisoas que o sondavam em nome de Leonel Brizola para ser
Iiense , em edição de 2 de novembro de 1992.
o candidato a Vice-Presidente na chapa do PDT. Brizola queEm votação.
ria ter_ ao lado um paulista, com o objetivo de dividir a votação
Os Srs~ Senadores que o aprovam queiram permanecer naquele Estado. Não queria, no entanto, um empi-esário ligasentados. (Pausa.)
----do ao capital estrangeiro. mas uma pessoa que tivesse a face
Aprovado.
_
e a tradição paulista.
Será feita a tranScrição solicitada.
. O principal emissário foi o hoje Secretário de Estado
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicit-ada.
Reberto D'Ávila. Brizola e Severo chegaram a conversar so-
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bre o assunto. Contudo, o senador paulista, que naquela época
assistía, com -tristeza; o·PMDB perder seus principais astros
para o PSDB, durante os trabalho~_ da_.Assembléia_ Naci?nal
Constituinte, preferiU a amizade do Dr. Ulysses. Nao_acextou
o convite e ficou com Ulysses no PMDB, na derrota na campanha presidencial, assim como ficou coni Ulysses no helicóptero
que caiu no mar do litoral.
Severo GomeS tinha faceta, pouco conhecida, mãs profundamente humana. Seu gabinete, no Senado Federal, era
um local alegre, ao contrário do ambiente austero da Casa.
Severo, aliás, costumava ser convidado para presidir concursos
sobre qualidade de cachaça. Ele gostava muito de contar uma
história ocorrida no final do Governo CaStello Braitco, quando
ele foi Ministro da Agricultura. Ele havia sido convidado para
visitar uma expOSição de gado no int_e_rir da Bahia. Durante
a festa,um fazendeiro, com evidente ar zombeteiro, ofereceu-lhe uma "pinga". Ele tomou de um gole. Mas foi desafiado: "O senhor é capaz de dizer a origem desta pinga" perguntou o fazendeiro. Severo respondeu no ato: "É a da região
de Januária, norte de Minas". O fazendeiro, não se conteve,
e declarou alto e bom som. Agora temos Minisfro da Agricultura".
Severo Gomes- manteve até o final essa alegria de viver.
Gostava de boas conversas, de uísques, de boas pingas e de
vinhos portugueses, ·mas não dispensava os franceseS, nem
os italianos. Tinha em Dona Maria Henriqueta uma pessoa
cativante, alegre, gentil e, mais que tudo, companheira· nas
suas aventuras políticas e sociais. Era um casal querido. Em
maio deste ano, numa longa conversa que tivemos em seu
belo apartamento, no ltaim, ele acabara de ler a entrevista
de Pedro Collor sobre as estrepolias de PC Farias. Já naquela
época não tinha dúvidas e me disse, tranqüilamente, "o mal
está feito". Ele, como militante irriquieto, participou ativamente do movimento pela restauração da ética e a dignidade
na política.
-Nossa última conversa fOCpor- telefone. Encontrei uma
mesa de pemambucanos ilustres no bar do Florentino. Fernando Lyra, que afinal foi o vice de Brizola, me cobrou de saída.
"O Severo não aceitou ser Presidente da Vale, nem da Petrobrás. Porque você não fala com ele?". Argumentei que não
poderia modificar as-suas decisões, mas lembrei que ele ficava
muito homenageado se fosse convidado para ser Ministro da
Cultura, uma vez que José Aparecido- já havia decidido optar
pela Embaixada em Lisboa, Fernando Lyra pediu e, do bar,
fiz a ligação. Severo ficou emocioilado. "É bom ser lembrado"~ disse. Fernando Lyra fez o convite mas severó repetiu
as razões que o levaram a negar os convites anteriores já
feitos pelo seu velho amigo Itainar Franco. Lyra se COilJ,OY.eu,
voltou à mesa e comentou: "Você tinha razão, ele ficou muito
homenageado com a lembrança de seu nome para o Ministério
da Cultura".
Severo não deixa saudades apenas pelas conversas noite
a dentro, pelas aulas de viver, mesmo na amargura, quando
perdeu o filho Pedro. Dias após o trágiCo ·acidente,_ fomos
juntos visitar o atelier de Francisco Brennand, no Recife.
Na volta, paramos no Pina e comemos a famosa peixada.
Foi a Unica vei que o vi reclamar, de maneíra sutil, contra
o destino. Aliás, é dele a lição maior que recebi, a de que
os homens não podem fraquejar contia o tempO. Ele -diZia
isso em latim. Tudo ocorre no momento certo. Nem antes,
nem depois. Talvez por esta razão, Ulysses e DOna Mora,
Severo e Maria Henriqueta, amigos, apesar de tantos problemas, de tantas traições, amigos- acima das questões comezinhas
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da vida, tenham, por alguma insondável razão, decidido entrar
no helicótero, em Angra dos Reis, naquele dia tempestuoso
e completamente inadequado para a viagem. As coisas, como
ele ensinava, acontecem no momento certo. Nem antes, nem
depois.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -, Esgo-_
tada a maténa constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento n~ 898/92,
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da
Câmara n' 109, de 1992.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
- Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR- PRESfDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Passa'
se, agora, à votação do Requerimento n"' 899/92, de urgência,
lido no Expediente, para o Projetq de Lei do Senado no;. 10,
de 1992.
Em votação.
Os Srs. SenadoreS que o aprovam queiram perm.anecer
sentados. (Pausa.)
.
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqUente.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi)- Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos
designando para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min •
a seguinte
'

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 11, DE 1991-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Continuação da votaç.ão, em turno único do Projeto de
Lei da Câmara n' 11, de 1991-Complementar '(n' 69/89-Complementar, na Casa de origem) de iniciativa do Ministério
Público da União, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, tendo pareceres:
.~Sob n' 4121 de 1992, da Comissão de Constituição,
Justtça e Cxdadama, favorável, nos termos do Substitutivo
·que oferece; e
-Proferido em Plenário, Relator: Senador Amir Lando
contrário âs Emendas de Plenário.
'

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 67, bE 1992
(Em regiro~ de urgência-, nos termos _do art. 336, c, do
·
Regimento Interno.)
Discussão, em turno únicO, do Projeto de Resolução no;.
67, de 1992, de iniciativa da Comissão Díretór3.', qUe altera
a redação de dispo~itivos da Resolução no;. 86, de 199"1, modificada pela Resoluçao n~' 5, de 1992, ambas do Senado Federal.
(Dependendo de pareceres.)
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-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 108, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termoS dO art. 336-. ~.,- âo
Regimento Interno.)
_
_
Discussão, ern turno_ único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 108, de 1992 (n' 3.315/92, na Casa de origem}, de iniciativa
do Ministério Público da União, que dispõe sobre a e-struturação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

-40FÍCIO N' S/50, DE 199i
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
.. _
Regimento Interno.)
Ofício n9 S/50, de 1992, através do qual o Governo do
Estado de Santa Catarina solicita autorização para contratar
operação de crédito externo, junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e DesenVolvim-ento - BIR_D e ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor total
de cento e cinqüenta e dois milhões e quinhentos mil dólares,
destinada a financiar o Programa Nacional de Manutenção
de Rodovias Estaduais e o Projeto Corredores de Transportes,
para construção de novas rodovias e restauração das já existen·
tes. (Dependendo de parecer.)
-50FÍCIO N' S/53, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termoS do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
~ . "
Ofício n' S/53, de 1992, através do qual o Governo d<
Estado do Paraná solicita autorização para contratar operaçãc
de crédito externo, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor total de cento e setenta e três
milhões e quinhentos mil dólares, ~es_tinada a viabilizar a
implantação do Projeto Corredores de Transportes daquele
Estado. (Dependendo de parecer.)
-60FÍCIO N• S/77, DE 1992
(Em regime de urgência, nos tefmos do art. 336, C, do
__ _______
__ ··--- ____ . __ , __ _
Regimento Interno.)
Ofício n9 sm, de 1992, atrfivés qc~ qual o GõVemo do
Estado de Goiás ·solicita autorização parã contratar operação
de crédito externo, no valor de d~oito milhões, setecentos
e oitenta e dois mil e quinhentos e cinqüenfa dól~res, destinada
a financiar o Projeto de Ç>esenvolvimento Tecnológico para
o Pequeno Produtor em Area de Cerrado~ (Dependendo de
parecer.)

-7PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 102, DE 1991
Discussão, em turno ürlico, do Projeto de Lei da Câmara
n' 102, de 1991 (n• 4.276/89, naCasa de oiigem), 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, tendo:
PARECER, sob n' 380, de 1992, da Comissão
- De Assuntos Sociais, favorável, com voto vencido em
separado do Senador Jonas Pinheiro.
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-8MENSAGEM N' 368, DE 1992
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer n 9 j46, de _1992,
__ da Comissão de· Constituição, Justiça e Cidadania sobre a
Mensagem n' 368, de 1992 (n' 730/92, na <)rigem), de 20 de
novembro do correrite ano, pela qual O Senhor Presidente
da República submete à deliberação do S~n_ado a escolha
dq Doutor José Anselmo de Figueiredo Santiago, Juiz do
Tribunal Regional Federal da Jf Região, conrsede _em Brasnia
-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 Bar- re·tO"SObial. ----- ---- -- O SR. PRESIDENTE (Rachid Saidanha Derzi) :_ Está
encerrada a s_essão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 50 minutos.)
COMISSÃO DE ASSUNTOS Ú:ONÔMICOS
.26" REUNIÃO, REALIZADA
EM 18 DE NOVEMBRO DE 1992
.
-ÀS -dez horas_e cinqúenta minutos do dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e dois, na sala de reuniõ_es
da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência
.do Senador Raimundo Lira, com a presença dos Senhores
Senadores Bello Parga, Affonso Camargo, -Jonas -Pinheiro,
·Nabor Júnior, Albano Franco, Júnia Marise, Valmir Campelo,
Mário Covas, Dario Pereira, Ronan Tito, Meira Filho, Esperi-dião Amin, João Calmon, Ronaldo Arasão, Eduardo Suplicy,
· Pedro Teixeira, Henrique Almeida, Alvaro Pacheco, João
·Rocha, Nelson Wedekin, Beni Veras, Lavoisíer Maia, Elcio
Álvares, Levy Dias, José Fog~ça, Pedro Simoii e Ruy Bacelar,
reúne-se a Comissão de Assuntos Econômicos.~Deixam de
comparecer os Senhores Senadores Aluízio Bezerra, César
Dias, Mansueto de Lavor, Guilherme Palmeira, José Richa
e Moisés Abrão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da
Ata da reuniãO anterior, que é dadá por aprovada e, a seguir,
comunica que a reunião destina-se à apreciação do PLC n?
-- 66/92, que "dispõe sobre o regime jurídico da exploração
dos portos organiZados e dás instãlações portuárias e dá outras
_providências". Sua ExcelênCia informa que no dia dezessete
de setembro foi concedida vista conjunta aos Senadores Ronan
Tito, Nabor Júnior, Beni Veras, Ronaldo Aragã,9, Albano
Franco, Dario Peréira e Cid Sabóia de Carvalho, sem que
nenhum deles tenha apresentado voto em separado. O Senhor
- -Presidente lembra ainda que no dia doze de novembro o Senador Affonso Camarg~ foi designaqo r~lator da matéria em
substituição ao Senador José Eduardo, que passou a exe~cer
o cargo de Ministro da Indústria e Comércío. O relator apresenta parecer favorável ao Projeto e contrário_$: emendas
de número 1 a 28 da Comissão de CoriStiiuiçã"o, Justiça e
_ C}~adania e às d_e, número 10 a 119 oferecidas perante à
-CAE. Feitas estas considerações, Sua Excelência convida o
Senador Ruy Bacelar, Vice-Presidente da Comissão, para
compor a Mesa passan41o, a s_eguir, a palavra _a~ relator_, Senador AfforisO Cam3fgo, para qUe expOnha o seu parecer.Encerrada a exploração, o Senhor Presidente coloca em discussão
a matéria. Usam da palavra os Senadores Valmir Campelo,
Nelson Wedekin, Mário Covas, Eduardo Suplicy, Mansueto
de Lavor, Ruy Bacelar, Affonso Camargo, José Fogaçá, Ro-
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naldo Aragão e Bello Parga._ O Senador Mansueto de Lavor
apresenta proposta no sentido de que seja adiada a votação
da matéria, na tentativa de se tentar um acordo político mediante a negociação-entre as partés envolvidas. Uma vez aprovada a sugestão, fica acertado_que a matéria será apreciada
na próxima quarta-feira. às dez horas. O Senhor Presidente
lembra ainda que, na próxima quinta-feira. dia vinte e seis
de novembro, a Comissão s_e_ reunirá para discutir o acordo
da dívida externa, contando co-m a presença do Ministro da
Fazenda, GUstavo Krause e do negociador da dívida, Doutor
Pedro Malan. Nada mais havendo_ a tratar, Sua Excelência
encerra a reunião às treze horas e trinta minutos_._la_vrando
eu, Dirceu Vieira Machado Filho, a presente Ata que, lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente. -SenadorRaimundo Lira, Presidente.
-- Anexo à Ata da 26~ Reunião da Comissii_o de_Assuntos Econ6mícos, realizada em 18 de novembrade 1992,
às dez horas, que se publica devidamente autorizada
pelo SenhOr Presidente, Senador Raimundo Lira.
(Íntegra do Apanhamento Taquigrafico)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Vamos iniciar
a 26~ reunião da Comissão de Assuntos Económico_s.
Havendo número regimental, declaro aberta a reunjão.
O item 1 da pauta, Projeto de Lei da Câmara n9 66/92,
891 na origem, não terminativo, dispõe sobre o regime jurídico
da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras providências. Autoria do Poder: Executi.vo.
O parecer do Relator, Senador Affonso Camargo, é favorável
ao projeto e contrário àS erilendas de n<!i 1 a 28, CCJ, e de
10 a 119, oferecidas perante a ComisSãO- de Assuntos Económicos.
,
Em- 17-9-92, foi concedida vista conjunta aoSSenadores
Ronan Tito, Nabor Júnior, Beni Veras~ Ronaldo Aragão,
Albano Franco, Dario Pereira e Cid Sabóia de Carvalho,
sendo que nenhum dos Senadores apresentou voto em separado._
Em 12-11-92, o Senador Alfonso Camargo é designado
Relator da matéria, em substituição ao Senador Jos_é_Eduardo,
que passou a exercer o cargo de Ministro da Indústria e Comércio.
Convido o Senador Ronan Tito para compor a Mesa,
na condição de Vice-Presidente da Comissão de A,ssunws
Económicos.
Havendo quorum, passo a palavra ao Senador Affonso
Camargo, Relator da matéria._
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores: ainda ontem, iniciou-se uma discussão prévia
sobre esse projeto de modernização dos portos. Debatemos
também a maneira como deveria se efetivar a substituição
do Senador José Eduardo por mim, em virtude de que o
seu parecer já tinha si~o lido na Comissão e, depois disso,
pedidos de vísta foram concedidos e devolvidos sem votos
em separados. Indagou-se se esse parecer poderia ou não
ser modificado. V. Ex• julgou que sim, embora eu pretenda,
por questão de ética e convíCÇão, assumir o parecer do Senador
José Eduardo.
O Seriador José Eduardo, que, como todos sabem, é
um homem de personalidade forte, procurou examinar, com
a maior profundidade, o proJ"eto e eventualmente até fazer
alterações, como é, iridusive, do seu natural comportamento.
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No final, S. Ex~ resolveu elaborar esse parecer, que já foi
lido e é do conhecimento de todos os membros da Casa,
objeto de ampla discussão na Câmara, e qualquer alteração
que fosse feita poderia, em vez de ajudar, criar maiores problemas. Esse foi o parecer do Senador José Eduardo, que assumo
neste momento, com a responsabilidade de quem foi protagonista do acordo feito na Câmara, pois, na ocasião, eu erã
Ministro dos Transportes e ·das Comunicações ..
Creio ser importante para os colegas da Comissão eu
registrar exatamfmte Como ·acompan_hei aquele processo na
Câmara.
- O acordo da Câmara foi discutido em condições especialíssimas, como é especial esse projetõ, pela sua importância.
Foram reuniões intermináveis~ feitâs"basicamt!nte rta Câmara,
.e.algumas no meu Ministério, na minha presença, com os
representantes dos trabalhadores avulsOs.
Eu dizia aos trabalhadores ciue o G-overno não iria impor
nenhuma fórmula e nenhum acordo, que esse era um tema
privativo da Câmara dos Deputados naquele momento, pois
a mensagem remetida pelo Governo para o CongressO acolhia·
wn projeto que tinha sido totalmente modificado, c daquele
momento em diante, na medida em que o Governo aceitava,
como não poderia deixar de aceitar, que a Cãrilarã. exerCesse
a sua fundamental prerrogativa, que é legislar. o assunto fic3.ria
com os Deputadós, através de suas lideranças e dos representantes indicados, inclusive, para uma determinada comissão,
que eram os que estavam mais perto dos problemas portuários~
_E assim foi feito.
Durante a discussão na Câmara hou ve uma greve dos
portuários - que foi ãcompanhada por todo o País, porque
greve nos portos, que é um direito indiscutível do trabalhador,
sempre cria preocupações, por serem os portos pulmões da
-economia; qualquer dia de greve no porto resulta em prejuízo
para ·a economia do Pafs. Cheguei a discutir, a conversar
com os líderes naquela ocasião em que procurávamos superar
o problema da greve, porque, na minha opinião, na-quele
momento a greve era extemporânea, já que o assunto ainda
estava em discussão na Câmara.
Quero registrar isso para mostrar que o acordo feito naquela Casa foi feito num momento de greve dos portuários.
Os trabalhadores estavam exercendo o último e legítimo recu!:-so para defender. os seus interesses, que era a greve. Foi
feito o acordo. Poucas pessoas acreditavam nele, mas ele aca;.
bou sendo aprovado. Faço·esse relato por achar importante
-que os c_olegaS Senadores Conheçam a questão. Qualquer uin
que tivesse sido MinistrO naquela época teria que fazê-lo.
-Nosso voto tem que ser muito consciente e fruto da informação.
Como dizia; O acordo foi aprovado por votos de toc4ls
as lideranças da Câmara e foi aplaudido de pé, porque nâo
se imaginava que um projeto tão polémico como o de moderill- .
zação dos portos pudesse ser aprovado por consenso de todãs
as lideranças, sem exceção de qualquer uma delas. Esse acorª.o
inclui, c_omo V. Ex~ sabe, detalhes como a indenização de
trabalhadores que saiam da forma anterior de vínculo de trabalho para outras formas. Há, inclusive, indenizações estabelecidas em cruzeiros, com correção, naturalmente, de 50 milh_ões. Isso s6 para dizer a que nível de detalhes chegou esse
ac.o!do. Significa que é um acordo tênue; uin acordo fino.
Eu até diria que se na hora em que o projeto veiO da
Câmara para o Senado ele tivesse que vir numa embalagem,
viria com a palavra "frágil" Quer dizer, é um castelo de carta~;

10170 Quinta-feira 10

DIÁIÜO rió CONGRESSO NACIONAL (Se\;ão II)

qualquer coisa que se modificar pode fazer danificar wdo
o processo.
·
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teria sido feito durante o período da grave. Conl6-estao aqui
diversas lideranças portuárias, quero apenas regiStrar que,
Eu dizia, agora há pouco, para algumas lideranças que
em verdade, a greve, que foi iniciada após um momento de
me procuraram, que em nenhum momento demonstrei, pormuita angústia por parte dos trabalhadores, que estavam preoque não tenho, qualquer preconceito contra qualquer texto,
:__
cupados com a questão...
.
pois o que queremos é modernizar os portos brasileiros e
O SR. AFFONSO CARMARGO -Terminou antes do
nisso há um consenso. Evidentemente há vários rilodelos de
acordo?
modernização. Poderíamos ficar discutindo aqui, como a· CâO SR. EDUARDO SUPLICY- A greve havia termimara o fez - o projeto ali ficou mais ele um ano. Imaginei
nado no dia 24 de junho, e foi aproximadamente uma semana
que o projeto ficaria aquí uns 90 dias; verifiquei hoje que
depois que surgiu esse acordo, sem que, e_:qt verdade, na ocaele chegou ao Senado no dia 30 de junho, o que significa
siãp, tivessem os portuários e m_ultoS dos Parlamentares que
de quatro meses e meio a cinco meses.
O problema, então, é a objetividade~ E creio que, por · acOm·panha vam, o conhecimento do texto exato desse, digaisso, o Senador José Eduardo, que é um homem que, todo · mos, acordo. Houve até um certo mome-nto-ae euforia-e de
aplausos pela possibilidade do acordo, então anunciado, mas,
mundo sabe, é muito õbjetivo, verifiCou que ·não havia como
em verdade, muitos ainda não conheciam o inteiro- teor do
trabalhar em cima de um outro amplo~ordo que, amanhã,
que havia sido acordado. É só um registro que faço neste
poderá não ser ratificado pela Câmara, que aprovou este ano
aparte, visando a precisão dos fatos.
com o apoio das lider_anças de todos os Partidos. Isso não
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -Muito obriga-.
é escapar, não é fugir do prqblema.
do. O que eu quis dizer - não sei se fui entendido - é
Inclusive li as 119 emendas e até destaquei três que, na
que, durante a discussão, os trabalhadores tiveram, inclusive,
oportunidade, creio devam ser acolhidas. São emendas com
a oportunidad_e qe usar o seu legítimo direito de fazer greve.
problemas de redação e erros de datiJografia. Há um momento
O que quero dizer é que eles estiveram, durante a discussão,
em que se remete a9 art. 34- um artigo que não tem incisos
- , inciSoS I e II. Refere-se, na verdade, ao art. 31 e não_ com a força, inclusive, de uma greve. Eu não quis dizer que
no dia da votação os portuários ainda estavam em greve.
ao 34. São as Emendas n9 ' 29, 30 e 39. Em uma outra parte
Mas foi interessante o aparte de V. Ex', porque se alguma
há uma palavra que não dá nenhum sentido à fa:rse_. A d~tilo
dúvida existia, foi corrigida.
grafia, em vez de copiar "adequada", colocou "mediante''.
Então, são problemas de redação, o que Ii_ãó Ocasionaria
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Vamos iniciar
o retorno ·à Câínara, porque já há uma jurisprudência de
a discussão do parecer. Os Srs. Senadores podem sinalizar
que havendo erro de redação, ela permanece no Senado.
que eu anotarei os nomes daqueles que querem fazer uso
Dito isto~ firiaiizo, Sr. Presidente- ;tt~ para economizar
da palavra.
tempo, porque este aSsunto está pfofundamente discutido-,
O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, peço
dizendo que creio que, ·reahtiente, deveríamos acolher o acora palavra.
do da Câmara.
Há alguns projetas, principillmente dessa amplitude, que
~ O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
disciPiíri.am atividades económicas, que Vão· exigfr aCOidos enpalavra ao nobre Senador Valmir Campelo. Em seg-.Jida falará
tre capital e trabalho, de que participam empresárioS e trãbao nobre Senador Nelson Wedekin.
lhadores. São determinados tipos de projetas que, quem sabe,
deveriam ser examinados Síinultaóeamente pelo Congresso.
O SR. V ALMIR CAMPELO- Sr. Presidente, é apenas
Creio que se as Lideranças do Senado estivessem participando
para uma in:formação, já-que, hoje, compareceu ao Senado
do exame deste projeto naquela ocasião, Dós jâ nao -teríamos
Federal o Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo,
esse problema agora~ Este é mais um 3:~sunto pará analisarmos
Õ Senador José Eduardo. S. Ext pediu que eu transmitisse
durante a revisão constitucionaL Determinados tipos de proje~
à Comissão que o Ministério, do qual S. Ex~ é titular, já
tos, pelo seu grau de importância, devez?.am ser examinados
estaria providenciando, aliás já está certo que será criada
conjuntamente, porque as LJdel-anças da Câmara examinam,
no Ministério uma câmara- setorial exatamente para cuidar
faz~se um amplo acordo naquela Casa, e depois eles vêm
dos assuntos mais afeitos aos portuários. Com iSso, talVez
para o Senado; e quando lá já se fez- o que, pelos menos,
se preenchesse uma das exigências que os portuáriOs hoje
eu senti naquela ocasiãO --e já foram esgOtadas todas as
fazem, de uma câmara setorial localizada no Ministério da
possibilidades de criar um consenso no conflito que existia
Indústria, do Comércio e do Turismo.
- e é normal - entre o capital e trabalho, no Senado isso
O SR PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
não ocorreu.
palavra ao Senador Nelson Wedekin.
Sendo assim, Sr. Presidente, ratifico o parecer do Senador
José Eduardo com cOnvicção, a~hando que nós deveremos
O SR. NELSON WEDEKIN -Sr. Presidente,Srs. Senaaprovar o projeto qo.e -veio da Câmara, r_ejeitando todas a
dores, faço apenas colocar uma preliminar, que julgo da maior
emendas tanto da Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidarelevância. Tanto o Senador José Eduardo como o Sena_dor
dania como-da nossa Comissão, e_acolbendo as Emendas n 98
Affo~so C4!margo têm como posição manter o teXto que veio
29, 30 e 39, que são apenas de redaçao.
da _Câ11_1ara, com base na premissa de que teria havido um
É o parecer.
·
- -átfiplo acordo entre os trabalhadores, entre os _usuáriOS e- o
O SR. EDUARDO SUPÜéY- Nobre Senador Affonempresariado do setor. O que eu gostariit de deixar bastante
so Camargo, V. Ex~ permite um aparte para um breve esclareclaro para todos os meus Pares, para todos os meus Colegas,
cimento?
é que, na. verdade, esse acordo nem foi tão amplo assim,
O SR. RELATOR ( Affonso C amargo) - Pois não·. Ouço e menos amda o resultado de um amplo processo de negociao aparte de V. Ex~ mencionou, nõ seu parecer-; qUe-o acordo ções e de entendimentos.
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Na verdade, houve muitos encontros, muitas negociações
Nós, aqui, temos que olhar os interesses de todo mundo.
Sei que há os interesSes dos usuários, do_ empresariado do
e muitas gestões na Câmara dos Deputados, mas o projeto
foi afinal aprovado numa sessão - vamos cçllocar de uma
~ar, do exportador, do importador. Também quero olhar
c:sse projeto da ótica dos trabalhadores, que estão aqui; as
forma que talvez não seja a melhor-quase fantasma, porque
a sua aprovação se deu por acordo de liderança. Em 45 segunhderan~as dos trabalhadores e provavelmente o empresariado,
que se mteressa pela questão dos portos, também está predos todo esse projeto, que é, supostamente, 6 resultado de
sente. Eles têm as lideranças dos trabalhadores e, provavelum amplo acordo, foi aprovado.
mente, o empresariado que se interessa pela questão dos porOs trabalhadores, os vários sindicatos, as várias lideranças
tos também está presente. Entendo que é do nosso dever
sindicais da orla marítima não tiveram conheCimento prévio
do texto que foi acosdado na _Câmara.
_
· - --~ indeclinável - ouvir e fazer o exame da questão neste
momento, que 'é nosso direito, é nossa prerrogativa~
Em síntese, Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisamos
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
partir do princípio de que, se os· senadores José Eduardo
e Affonso _Camargo mantêm um suposto acordo feitO na CâO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Contínua em
mara1 isso não é real,_ não é verdac;ieiro, nãO_ corre~ponde
discussão.--·-_
--~-~em está sintonjzado com 9 sentimento e corri·a:vc::mtade da
Tem a palavra o nobre Relator Affonso Camargo; em
maioria dos sindicatos de trabalhadores da orla marítima. Ou
seguida, para discutir, o Senador Eduardo Suplicy.
seja, se houve acordo, não foi da forma desejável. _Ós_ ~rabãlha
O SR.,RELATOR (Alfonso Camargo)- Sr. Presidente,
dores, na verdade, foram surpreendidos, num determinado
Srs. Senadores, em primeiro lugar, não estou aqui defendendo
momento, com a leitura de um projeto e que tinha conhecio interesse de ninguém. Eu relatei e vou reafirmar que, acommento do seu tg:or fiDal era somente o Relator, Deputado
panhando como acompanhei a discussão e a votação do proJosé Carlos Al~l!lía.
jeto da Câmara, não posso partir do princfpio de que aquilo
E é bom que se diga aqui que fOi feito,--ãrsrm·, entre
que foi aprovado na Câmara não foi fruto das discussões.
todos o_s Lid~:res da_ Câmara, entre os Líderes_dos vários PartiÉ evidente que o Senado é uma, Cãm.ara revisor~. ca"IX:
dos1 um acordo para que fosse colocado na ()_rdem do Dia,
a ele revisar; reyis_ar não quer dizer mudar; revisar significa
com urgência, o projeto da reforma· agrária e -o projeto dos
confirmar ou mudar. Não temos que partir do princípio de
portos e que o projeto da reforma agrária foi bastante modifique tudo o que a Câmara faz está errado e temos que mudar,
cado por esta Casa1 ou seja, não tivemos ile-nlmm constranou o que o Senado faz a Câmara tem que revisar mudando.
gimento de usar a nossa prerrogativa de melhorar, de aprimoRevisar é saber_se está ou não correto.
rar; ou até mesmo, dependendo do juízo que se_ faça, piorar
Tendo sido eu Ministro na época, acolnpanliei éin detao projeto.
lhes toda a discussãQ e _votação na Câmara e, observei que
Quero colocar como preliminar isso: não me parece que
aquela decisão_n_ão correspondeu a um consenso entre as paresta Casa tenha como 'funç_ã,õ_ meramente homologar acçndos
tes que estavam em jogo. Fico com a consciência muito trandos quais não participamos, nem nenhuma das nossas lideranqüila porque não tenho interesse em defender ninguém. Os
ças. Acho que o nosso dever, nesta Comissão, ne.sta Casa
trabalhadores. estiveram comigo durante toda aquela fase e
do Congresso Nacional, é exatamente esse, analiSar o projeto
perceberam qual foi o meu comportamento durante a discusque veio de lá, ver que emendas tem. Aqui, nesta casa, houve
são do projeto na Câmara. Eu dizia a eles, Sr. Presidente,
discussão que, mal ou bem, passou pela relataria do Senador
que não era possível aprovar uma determinada emenda. Li
Mansueto de Lavor -a meu juízo, bem, quero deixar bastante
as emendas; elas até fazem uma certa correção do texto.
claro isso. Não importa o equívoco formal de que ess_a discussão tenha ocorrido na Comissão de Constituição, Justiça e
O SR. MÁRIO COVAS (Fora do lv!ícrofone)
Cidadania e, portanto, tenha tidÕ 3nalisado o méritO- talvez
isso não seja mu'ito correto -, mas a verdade é que por
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Por que V.
aqui passou uma· discussão. }louve discussã.o, houye debate.
EX' pergunta isso? Eu não entendi a sua pergunta.
Os trabalhadores foram ouvidos, os_ u~uários dos. portos foram
O SR. MÁRIO COVAS -Isso me pareceu uma desneouvidos, o empresariado que se utiliza dos portos foi também
cessidade. V. E~ é o Relator. Se não lesse as emendas, o
ouvido e nós, aqui, de alguma forma, discutimos.
que faria? É .lógico que as leu- assim espero!
. Não ~e parec:e, portanto, apenas corno preliminar, que
seJa o cammho mats correto simplesmente nos surbordinamos
O SR. RELATOR (Affonso Camargo) -ContínuO não
entendendo. De qualquer forma, propus inclusive que se acoa um acordo com o qual não tivemos nada a ver, que não
passou por nós. Não temos. Sr. Presiden_te, Srs. Senadores,
lhessem três emendas de redação, que achei convenientes.
Realmente, eu não entendi a int~nção da_ pergunta de V.
meus caros Colegas, de abdicar, de renunciar ao nosso direito
Ex~
de fazer um exame que possa, eventualmente, aperfeiçoar
ou melhjjar, ou, até mesmo, dependendo do ponto de vista
O SR. MÁRIO COVAS- V. Ex• entendeu, sím.
até piorar o projeto. O fato é que não podemos, como em
O SR. RELATOR (Affonso Camargo)- Esse acordo
tantas outras ocasiões - quero dizer o que muitos de nós
da Câmara é ãiõplo e poderia ser substituído por um outro
pensamos - , não femos nenhuma razão para nos subordimais amplo ainda: toda as lideranças do Senado se reuniriam
narmos a acordos que foram feitos lá, sem nennuma particicom as lideranças da Câmara para elaborarem um novo texto
pação nossa. Se isso continuar sendo assim. acho que no mínisubstitutiYo.
mo, para mantermos a dignidade e até a personalidade desta
Pelo que estudei, qualquer aprova'ção de emenda que
Casa, temos o dever de analisar caso a caso, e não simples~
prejudique aquele acordo_ o desequilibra. A aprovação de
mente pelas mais variadas razões._ .. Porque, quero ser claro
uma simples emenda é um processo muito complexo. Por
em outro ponto, manter o projeto da Câmara como está corisso, o meu parecer é pela rejeição das emendas, julgans:to
responde ao atendimento de certos interesses.
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que o acordo feito na Câmara é conveniente para a modernização dos portos.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Tem a pahlYra
o nobre Senador Eduardo Suplicy, para discutir. O SR. EDUARDO SUPLICY -Senador Raimundo
Lira, Srs. Senadores. comungo do ponto de vista expresso
pelo Senador Nelson Wedekin no sentido de oque _cabe ao
Senado Federal assumir positivamente o papel de Casa revisora, a exemplo do que OC<?rreu com os pfojetos ·de reforma
agrária e de isonomia salarial.
Nós consideramos o sistema portuário essencial, não só
para a economia de cada região do País, mas também para
que haja- eu avalio que deve haver- a harmonia de interesses entre empresários, trabalhadores, usuários exportadores e importadores.- ,_- _
~ -A tendência _g~r_al dos executivos governamentais, responsáveis pelas decisões do setor portuário, tem sido a de
procurar resolver os problemas 111ediante propostas parciais,
com base em vísões unilaterais e abordagens simplistas, sem
a concepção de um modelo portuário e de um processo de
planejamento global.
(Continua leitura)
O SR. PRESIDENTE (Raii'nundo Lira) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Mário Covas, para discutir.
O SR. MÁRIO COVAS...:.... Sr. Presidente, gostaria de
começar pelas considerações iniciais do Re.lator.
S. Ex~ hoje apresenrou o seu parecei", como complemento
do que disse aqui ontem. E lembro-me que então, ao "analisar
a questão e antecipar que iria seguir o parecer do atual Ministro, Senador José Eduardo, ele _nos dizia que neste rriomento
lhe parecia que a vontade nacional de tal maneira apontava
em determinada direção que ele estava mais preocupado com
o tempo do que com O conteúdo. Essa posição foi um pouco
reafirmada no parecer que acabamos de ouvir.
_
Realmente, Sr. Presidente, tive -uma profunda preocupação. Poucas vezes na minha vida vi a discussão tender para
um caminho ideológicO tão nítido quanto tenho visto ultimamente. E é engraçado, porque toda vez que se radicaliza
o posicioitãmento político, a tendência é operarmos na linha
da exclusão pessoal.
Sr. Presidente, V. Ex~ e os Srs. Senadores vão me perdoar,
mas não tenho outra tribuna senão esta. Não tenho meios
para defender as minhas idéias - e mesmo- Para me defender
- , senão a tribuna ~e.sta Ca~_a. Na última vez em que estive
aqui, mais precisamente ontem, pedi ao Presidente que declinasse se entre os que pediram vistas do projeto eu me encontrava, e S. E~ afiançou que não. Até aquele instante_euünha
lido em apenas uma revista a noticia de que o projeto -teria
parado aqui devido ã minha capacidade de mobilização. Mas
quando cheguei ao meu gabinete, encontrei um editOiial junto
com uma carta de um amigo, um editorial do jornal O Estado
de S. Paulo que dizia:
"A indefinição do governo Itamar pode custar caro
ao País e parar o processo de modernização, inclusive
dos portos.
O projeto do Executivo já passeia pelo Congresso
há mais d~ 17 meses. Foi aprovado pela Câmara após
duras e frutíferas n,egociações com empresá_rios é trabalhadores, mas emperrou no Senado. O Sr. Mário Covas
bloqueou as discussões na Comissão de Assuntos Económicos, apresentando um grande número de emendas
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e satisfazendo a seus eleitores de Santos. Depois, irri-tou-se quando foi chamado de L(d~r do_ at-rasp_,.,",
E, aí, até para conforto meu, sobram, também, algumas
invectivas, inclusive, contra o Presidente da Comissão, contra
o Relator, o novo Relator. ..
- É evidente. Nem mesmo o jornal O ,Estado de S. Paulo
podia esperar que eu não me- irritasse, sen-do chairÍado de
Líder do atraso. Parece razoável irritar-se com essas coisas.
Porém, o que mais me irrita é a notícia tendenciosa; irrita-me
mais a afirmação, a notícia daquilo que eu não fiz.
Quando esse projeto chegou à Câmara dos Deputados,
o Líder Marco Maciel quase pediu urgência urgentíssima. no
dia seguinte à sUa chegada. E, sabendo que eu tenho trabalhado em cima do tema, em certo instante, ele ~q1,1ve. por
bem não me ouvir, por iniciativa própria, mas" ae· ouvir tendo
em vista a iniciativa tomada por mim.
DiSse a S. Ex~: não tenho nenhum interesse em obstruir
essa votação. Não tem lógica isso. Não é do meu feitio; -não
é da minha marca, não é do meu procedimento. mas tenho
muito interesse em discutir a respeito disso.
. _._,N~o abro mão desse projeto- para que passe por uma
Comissão de mérito. Pode ser a de Infra-Estrutura, ou a de
Assuntos EconômiCos, em que suponho, devam ser ouvidos
trabalhadores, empresários, o Governo, e ria qual eu possa:,
pelo menos, _defen~er Q .meu ponto de vista. Presumo ser
·esSti a minha função aqui; suponho que a minha função aqui
não é aceitar qualquer acordo, por melhor que ele tenha sido
feito, mas é tentar dar a contribuição do meu precário conhecimento a respeito de qualquer tema ..
Estranha-me. É possível até cJue apareçamos, publicamente, como uma Casa que vai criando juízo, cada vez mais,
certamente, vai perdendo autonomia cada· vez mais.
Sustentar que devamos votar alguma coisa, porq lie na
Câmara dos Deputados rez-se um acol-do, é um absurdo tão
grande, um desvio da nossa função, da nossa responsabilidade,
do nosso dever, tão acentuado, que, para miril, ele é impend~.
.
. .
A rigor, ci que houve na Câmara dos Deputados - e
eu_ fui confirmar, ontem, com a Liderança do meu Partido
-foi um acordo de lideranças que não envolvia apenas esse
projeto, e que passou, como já ocorrera diversas vezes, quando eu estava na Câmara - e eu também já fui Líder naquela
Casa - , à base de se dizer: Esse é o acordo a que chegamos.
Se há algo a discutir daqui para a frente, discute-se no Senado
Federal. O que houve foi urri acordo das lideranças, sim.
Estive apenas em duas discussões nesse um ano e meio
em qUe esse projeto esteve na Câmara -deliberadamente,
porque sabia que eu seria o alvo desse tipo de coisa - precisãme~te _lia semana que antecedeu à votação. O que ouvi como
tema de discussão, naquele instante, é um pouco distante
do que ouvi aprovado ao final. Mas isso não importa. Que
houve um acordo de lideranças, houve. Ele envolvia a votação
desse projeto, a votação do projeto de reforma agrária, envolvia, portanto, uma·determinada conduta ã véspera do recesso
patlamentar.
Alguém já leu, aqui, que o projeto chegou no· dia 30
de junho, à véspera, portanto, do recesso parlamentar, que
acabo_u não havendo. E o acordo se deu vindo para cá.
Hoje, em nome desse acordo que houve - acabo de
ouvir isso do Relator - o que o Senado fizer quebrará o
equilíbrio que lá se estabeleceu.
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Triste sina, a nossa! Não somos mais nem Casa revisOra.
Qualquer coisa que se mexa, aqui, ou se derruba um acordo
geral, ou se derruba um açorda nascjçlo _do v.oto 1_ portanto,
um acordo expresso pela vontade majoritária na Câmara. Isso
me p~rece inteiramente desprovido de lógica.
O que fiz, enquanto Se"nador? Aconipanhei a discussão
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na Comis-:são a que pertenço e da qual faço parte - esta Comissão;
apresentei as emendas durante a fase de discussão.
Fiquei muito satisfeito, porque vi que estava seguindo
o caminho certo.
Os arautos mais ostensivos· da defesa desse projeto é
o Senador Albano Franco. Como S. Ex~ apresentou um número de emendas maior do que eu, senti-me seguro de que
estava admitindo o caminho certo.
Vejo, hoje, através do jornal O Estado de S. Paulo, que
realmente as minhas emendas paralisaram o projeto, mas as
do Senador Albano Franco não. Mesmo mais numerosas, ~las
não foram capazes de paralisar o projeto, mas a minha assinatura debaixo da emenda sim. Evidentemente, tal fato me_ confere um grau de poder que está longe das minh_a_s _c_o_nsiderações. Porém, desde que eu perceba que iss_o ocorre, passarei
a opinai:" dentro do Senado da República com uma força ·muito
maior.
De qualquer maneira, Sr. Presidente, esperava que esse
assunto fosse discutido aqui num outró tom. Foi o tom com
que tentei; consegui; o tom que passa por pegar-um projeto,
analisá-lo, item por item, partindo do pressuposto de que,
neste País, há uma ánsia generalizada por_ uma nova legislação,
ligada à atividade portuária e que, por outro lado, a maneira
de fazê-la é, no nosso caso, partir de uma referencial vindo
da Câmara dos Deputados; todavia, operando em cima disso
item poi" item. Não foi pOi o-utra raZão qUe apres·entei um
conjunto de emendas. Mas, hoje, no Brasil, mexer, intervir
em relação a certas coisas, opinar, é um-Crime de lesa-pátria;
é um processo de desqualifi6Ção- tão violento para o que
não há defesa, pelo menos, para mim. Não sei como responder
a três ou quatro lugares, simultaneamente, quando se escreve
que esse processo só não foi votado, até agora, por minha
culpa, porque apresentei emendas.
Estou disponível vinte e quatro horas por dia para discutir
essas emendas. Não vejo nenhum inconveniente niss9. Pelo
contrário, seria necessário que cada um de nós se apropriasse
disso com mais intensidãde. Não é fácil fazer isso no período
da manhã para uma conv_ocação feita às 10h e uma- reunião
que começa às llh. Já ini_ciatrioS a· reunlão--ptOximo a hora
do almoço, portanto, com fome. Paramos às 13h e seguramente~ fica difíCil aprovarmos isso, ou qualquer outro projeto,
ganhando a sua intimidade.
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ser votadas. Porém, eSSas-CoisaS, h-Ofe;-e~fao difíceis, Sr. Presidente. A linguagem, atualmente, é a de que o Brasil precisa
de reformas estruturais. Já convivi com essa-linguagem. Cheguei aqui em 1963, e, à época, também convivia com a·s reformas estruturais, aS chamadas reformas de base que se recolocam agora. Elas podem ter outra vestimenta. mas essa linguagem não mudou muito.
No entanto, a desqualificação de quem está em desacordo
com qualquer coisa, é automática e absolutamente implacável.
Não se pode admitir que alguém tenha uma opinião diferente,
possa defender o seu ponto de vista, porque já se sacralizou.
Há certos conceitos intocáveis. ·
·A rigor, nãO se quer discutir o projeto; a rigor~ tem-se
como pressuposto de que isso já veio e o resto é chátice.
QUem quer que seja que queira operar em cima, passa a
ser retrógrado, é retroceder há vinte anos atrás. Não cabe nem discutir o que seja a modernidade. Modernismo e modernidade -meu amigo, Senador Albano Franco.
num discurso que fez, quinta-feira não é tema para ser discutido neste instante. De repente, por este País se vende a
idéia: o que é ser moderno? Ser ni.õderno é o que faz um
país do Primeiro Mundo. Mas o que faz um país do Primeiro
Mundo? Quando? Agora, ou quando estava passando pela
etapa que o Brasil passa atualmente? Será .que- não temos
consciência de que a modernidade vai acontecer no instante
em qtu!fodoS operarem na mesma direção. até mesmo divergindo? De repente, consolidaram-se certos pontos de vista
e não há como discuti-los. Quem tiver a audácia, a ousadia
de botar a cabeça de fora tem que ser destruído.
Eu tenho orgulho de dizer que nunca discuti uin tema,
nunca defendi alguma idéia que não fosse o resultado da minha
convicção pessoal. Ela pode até estar errada, pois não sou
melhor do que ninguém, mas sempre o fiz. sobretudo nesta
Casa, com a responsabilidade de uma votação que foi extraordinariamente honrosa para mim, muito acima do meu~ merecimento, consciente da minha responsabilidade, consciente de
-qu~ estava nos exatos termos daquilo que eu_ penso.

Com relação a essa matéria éu procedi da mesma forma.
Na comissão a q~al pertenço apresentei emendas. E o engraçado é que o crime foi come"tido por mim e não pelo Senador
~bano.Franco. Ele apresent_a cinco__emen~ a rnais do que
eu, mas flão páralisou o· projeto. Eu, sim_ Ele pede vista
do projeto, mas não paralísa. Eu, que não pedi, paralisei.
Por qué? Porque 9 Senador Albano Francq aprovará o projeto
como veio da Câtriara, e eu prefiro outra SolUção. E preferir
outra solução é ser réu do crime de não concordar com aquilo
que está antecipadamente definido. V amos caminhar por aí?
Vamos.
Nunca vi uma discussão tão ·ideológica como a traVada
Não tenho nenhum embaraço quanto ao posicionamentO-_ - -hoje neste País. Neste País, perdem~se horas para discutir
do Senador José Eduardo Vieira, ou do Senador Affonso
quem é o proprietãrio da empresa, se é público ou_ privado.
Camargo. O .ex-Ministro dos Transportes traz atrás de si o- Mas ninguém perde um minuto para discutir qual é a finalidade
peso de ter ocupado por duas vezes, neste País, a Pasta dos
da empresa; e aí_ não pensamos na modernidade. Não pensaTransportes. Portanto, contestar o seu conhecimento, a sua
mos que japOnês, seja ele trabalhador, empresário; o ;Estado,
competência a respeito do assunto é algo que raia à loucura.
pensa na empresa de maneira" diferente. O fundamental é
Longe de mim qualquer insinuação a esse respeito. Reconheço o dono da empresa. E essa discussão esgota o assunto. Pior.
que S. Ex~ tem melhores credenciais do que eu para opinar Nessa discussão, qualquer coisa que se diga, imediatamente
sobre o assunto.
será catalogada: "Está escritO na testa, este está vivendo na
Afinal, também cheguei aqui pelo caminho dos demais; década de 40". Tem que ser afastãdo literalmente porque
também cheguei, nesta Casa, porque alguém votou em mim é uma voz discordante. E, às vezes~ as vozes são até perigosas
e me designou vir para cá; cheguei aqui com o dever e a e quanto mais perigosas pior, mais rapidamente têm que ser
responsabilidade de ler as coisas. opinar, para qUe possam afastadas.
-
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()preço da tarifa cobrada n()S portos brasileiros não é o absurdo
Sr. Presidente, fui réu por ter falado uma hora e meia
a respeito desse projeto, sobre o qual dá para falar 15 dias. _do que se diz. Quem é do Paraná sabe disso. Lá existe um
porto muito borri. O Governador do Estado, inteligeriú!riiente,
Não est.amos tratando de uma brincadeira e sim de um probleconvoca o Brasil inteiro para exportar por lá. O Senador
ma muito sério. Estamos tratando de uma política que envolve
Affonso Camargo, que já f9i Ministro, sabe que a Petrobrás
importação, exportação, troca para o exterior, relações de
investiu 20 milhões de dólares para fazer uma dragagem e
trabalho, infra-estrutura, enfim, problemas extremamente sépós lá um equipamento capaz de colocar sete mil toneladas
rios, que devem ser encarados do ponto de vista do atacado
por hora dentro do navio. Isso permitiu que a linha Panamax,
e do varejo, no detalhe.
que carrega 70 mil toneladas, encostasse em Paranaguá. Lá,
Ainda assim é possível discutir mérito. Porque se fala
hoje, opera-se com uma taXa de 3,5 dólares para carregar
em modernidade, porque se fala em des'regulamentação.
o navio. Só a diferença da capacidade do navio permitiu uma
1Hoje, Sr. Presidente, em um porto, atua, em nome do
diminuição de 20 dólares no valor do frete.
dono do navio, uma coisa chamada empresa de navegação.
Não somos suficientemente ricos para termos portos mais
Quando o navio chega, ela contrata os trabalhadores avulsos
organizados~ mas não dá para vender, cm o está ocorrendo,
parà fazerem operação de estiva e desestiva e contrata adminisq-ação portuária para fazer operação de capatazia. Agora ·a idéia de que o que está acontecendo é de responsabilidade
de um único se to r.
nãO. Nós desregulamentamos, vamos colocar mais dois interEssa pode ser a última coisa que faço comO político,
mediários nessa operação; agora a agência de navegação vai
a última coisa que faço como Senador ...:... ninguém me deve
procurar não mais o trabalhador ou a administração; ela vai
nada por isso - , mas, de modo algum, vão dizer isSo na
procurar um operador portuário, que mais uma vez _vai se
minha frente. sem contest_ª_ção, porque é ü:ijUsto, só porque
Valer de um órgão até então inexistente chamado órgão gestor
é injusto. Se fosse o in.vei-sO, eu seria o primeiro a dizê-lo.
de mão-de-obra. A desregulamentação nos leva à criação de
-Ã ·montagem toda, passa por alguns pressupostos. Es&a gente
maiS dois órgãos intermediários.
_
sempre está com a cabeça fora d'água. E preciso montar,
Eu não acho que isso seria um grande- problema. Mas
agora, uma estrutura que inverta esse processo, não uma estruo que é o órgão gestor da mão-de-obra? É o órgão que vai
tura que o equilibre.
tentar estabelecer a relação entre operadores portuários e
os trabalhadores. É bom que haja um intermediário nessa ----- Sr. Presidente, não vou estender-me muito. Nem sei o
que vou ganhar pelo que já disse. Imaginem se eu falar mais!
transação. Quem é esse ór&ão? São os operadores portuários.
Se eu falar durante uma hora e meia. certamente serei objeto
Então, o órgão destinado a estabelecer as relações entre
um agrupamento empresarial ~ um agrupamento de trabalha- de um reclame coletivo. Como o reclame não me convém ...
dores e mediar os conflitos entre eles é constitufdos pelo agruSr. Presidente, não posso abrir mão do roínimo; nem
pamento dos empresários. Tem lógica isso? Há algo de moderme importa isso. ou melhOr, imPorta-me. Acho ínevitáveJ
nidade nesse conceito? Há, se aceitarmos que do ponto de
que eu seja derrotado em todos os extremos. Eniret<nito~
vista da relação de trabalho há um grupo que predomina
não há outro jeito. PensO muito e não vejo conió pOsso cOlltrie um grupo que obedece. Caso contrário llão é-j>or aí.
buir~ Ninguém gosta de ser massacrado como fenho sido.
Afirial,_ não conheço outra forma- bem que tento encontrá-la
Mas não dá para vender essa idéia porque no instante
- senão a de submeter à consideração dos companheiros
em que se diz que a lógica manda fazer isso, o argumento
aquilo que me parece razoável. Só pude fazer isso mediante
que se apresenta é o seguinte: "Mas se não ficar majoritário
apresentação de emendas. Não é possível fazer a sua história,
não conseguiremos mUdar." Mas, assim, eu não estou atrás
nem falando durante uma hora nesta Comissão. Estãmos fade negociação e sim de hegemonia; estou a~rás d~. ser mais
lando sobre algo que a granâe maioria _:_ com eX:ceçi\0 do
forte para não para negociar em igualdade de condições, mas
Relator e do Senador Affonso Camargo e dê alguns outrOs,
para negociar em condições superior.
que têm a prerrogativa de_um convívi._o_.o:lais extenso- têm
Vou fazer uma profecia, até porque já percebi que esse
·
__ .
pouca vivêBcia. ·
projeto será aprovado com& está: daqui a dois anos vamos
A solução disso é protelar? Não, a solução dissO é aproaprovar um projeto, repondo a taxa q'he hoje se cobra do
fundar. Se desde o primeiro_dia o nossg o~íetiv<J fo~se aproAdicional de Tarifa Portuária. Podem ter certeza de que isso
fundar, é possível que já tivéssemos votado esse- ·projeto e
vai acontecer. O Brasil é o único país do mundo que cobra
até_cheg_ado a um resultado mais just'?. _
___
imposto em porto. O projeto o retira.
Li um discurso do Senador Albano Franco - sempre
Tenho muito apreço pelo oPinião alheia. Não é -_P!eciso
leio com muito critério e- óS discursos - , em que S. Ex• diz
que o meu ponto de vista seja vitorioso, mas não sei como .
que é precisç aprovar o projeto cujo objetivo é o barateamento
negar a mim próprio o direito de ver o meu ponto de vista
do porto. Não há quem não persiga esse objetivo, não há
discutido. Parece que caminhamos nesta direção; parece-me
quem não seja a favor dele. Há defeitos na ãrea trabalhadOra?
que caminhamos nessa direção. Parece-nos que cada vez que
Inúmeros. Digo isso aqui, porque o digo a S. EX' Poucos
levantamos uma alternativa que pareça válida, somos objeto
lhes falam como eu, a despeito do que se diga no jornal.
de uma treme.cta prebenda, como se estivéssemos cometendo
Não sou capaz de fazer concessões de natureza, porque reputo
um crime de lesa-pátria.
a verdade mesmo aos grupos mais numerosos e àqueles com
Leio num jornal que não trabal~o o suficiente e leio
quem posso estabelecer qualquer forma de lealdade pessoal.
no outro que sou· réu por ter apresentado_ 60 eme;nd:t~· Na
Vai-se descentralizar a administração. O potto não mais
realidade; rião sei como me conduzi. Sei que isto não mé
será comandado do Ministério dos Transportes. Já não sei
convém, mas sou pouco nesta história. O que esteja acontese é Ministério dos Transportes ou da Infra-Estrutura; o que
cendo comigo é um problema meu. Parece-me que não podesei é que tenho wn documento, exarado pelo Ministério da
mos dar para isso o tratamento de simplesmente ...
infra-Estrutura, que começou no Governo Collor, ·que repõe
Bem, ilustres Deputados fizeram um acord_o, a partir daí,
. wn estudo feito a partir da Portobrás, em 1978, dizendo que
o que "façamos irá rompê-lo porque ele é absolutamente instá-
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despropositado, Sr. Presidente, mas, e_nfim, é a linha do movel. Eu diria melhor, para usar uma expressão da Física, é
inehto. É a linha da modernidade, E a linha pela qual se
um acordo indiferente: qualquer lugar que se mexa, irá camidiz: olha. discussão, fundamento da democracia, é muito bom
nhar naquela direção.
em certos casos, mas há coisas que estão_ tão sedim_entadas
Creio que é perfeitamente razoável que estivéssemos disem quem pensa pela Nação que se pode perguntar: Por que
cutindo, mas eu sei que não viemos aqui para discutir o mérito.
os outros teimam em continuar pertsãndo? Todos aqueles que
Sequer vamos discutir o mérito. Simplesmente, vou fazer o
querem pensar, a rigor, são pessoas que simplesmente desalique me couber, caso me deêm a oportunidade; vou defender
não acordaram, que não sabem que não _estamos mais na
as emendas. E isso leva mais do que cinco minutos? Sim,
década de 40, que estamos na década de 90;. e, como não
leva. Mas só tenho compromisso amanhã cedo. Aqui, para
foram capazes de se atualizar, realmente devem ser desquamim, se tiver que emendar, não terei constrangimerito algum
lificadas.
em fazer isso. O assunto, afinal, é suficientemente Sério. E
Às vezes iss_o não pode ser feito do ponto de vista moral,
para 'mim, particularmente, implicante para que eu possa fazer
ou seja, não dá para chamar alguém de ladrão, não dá para
isto.
fazer certas cOisas. Ehtão a pessoã- é desqualificada do ponto
Mas há conceitos aqui dentro, Sr. Presidente, que requede vista posicional, a partir do que a pessoa pensa. Isso se
rem um pouco mais de profundidade. Ninguém vai vender
faz simplesmente rotulando, dizendo: esse é_o dinossauro atrapara mim modernidade. Ninguém! Ninguém vai vender para
sado; alguém que ainda não acordou para o século_ XVI, que
mim conceitos melhores.
ainda está vivendo no passado.
Fui prefeito- de uma cidade, em São PaulO e, quando
Enfim, Sr. Presidente, creio que vou continuar vivendo
ali estava, a Empresa Pública, isto é, a CMTC tinha os menores
no passado, porque não sou capaz de abrir mão daquilo que
índices de empregados por-veículo da sua história;- De modo
aprendi no primeiro dia em que aqui cheguei: nesta Casa,
que, do ponto de vista de conduta pessoal, pelo contrário,
tudo se faz a partir da discussão, a partir da divergência de
fui candidato, cansei de falar em privatização. Acredito que
pontos de vista. Se fôssemos todos_ iguais e pensássemos absO-_
este é um assunto mal-discutido, quando o que importa, na
lutamente da mesma maneira, o Poder Legislativo seria uma
realidade, não é nem a moeda que está sendo paga. Moeda
excrescência que serviria apenas para -consumir dinheiro; seria
define preço e, portanto, se eu tiver moeda podre eu tenho
uma chatice. E, afinal, seríamos todos madeira da mesma
preço maior, se eu tiver moeda boa, tenho preço menor.
árvore; portanto-, incapazes de divergir. A beleza da vida deMas há um fator que sequer se leva em consideração. O argumocrática e de uma de suas instituições mais gratas e de maior
mento básico para se fazer isso é que o Estado não tem mais
expressão- o Parlamen_to- resi9e nisto; ou seja, _é possível
como investir. Portanto, toda privatização--deveria considerar
procurarmos o consenso e se não o encontrarmos podemos
isso, e não deixar meramente por conta do mercado a tarefa
decidir por intermédio de mecanismos absolutamente respeide que o investimentO flituto ocorra: Ou, então, Sr. Presitáveis.
dente, não estamos preocupados em aumentar o mercado
Sr. Presidente, vale pouco o mérito do que vamos discutir.
consumidor brasileiro. Estamos preocupados com juros. EstaNem sei se tem sentido tentarmos aprofundar esta discussão,
mos preocUpados em fazer com que os quarenta ou cini:}ü-enta
porque um debate feito em alguns miimtos_ Significa pouca
milhões de consumidores hoje, mesmo diminuindo para quacoisa. Não apresentei emendas, à vol diJO:iseaux, na crença
renta ou trinta, possam comprar, esses_ poucos privilegiados,
de que elas podiam melhorar o projeto. É possível até quemais barato do que hoje compram. E aí a modernidade não
não melhorem; se a maioria entender assim, é democrático,
importa. Não importa saber que no Japão até hoje o japonês,
não vou dar tiro em ninguém por esse riiOtlvo; O_ que não
que hoje é a maior renda per capita no mundo, compra no
posso fazer é quebrar, em favor do compromisso com os ouJapão mais caro do que comprará o mesmO produto exportado
tros, o compromisso que tenho comigo próprio. Não posso
do Japão, dentro do Brasil. Mas não serve para nós este
abrir mão do dever que tenho de tentar melhorar. o que me
exemplo. Serve para nós de exemplo algumas coisas· que já
pareça melhorável. Posso até estar errado. A Com~ssão e,
colocamos como metas, como objetivos irialienáveiS, inarrefinalmente, o Senado opinião a respeito.
dáveis. Eles já foram consolidados. Não importa mais discutir.
~~O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Para discutir,
Importa perguntar e tocar o clarim: quem vai alinhar do lado
tem a palavra o Sr. Senador Mans11:eto ~e Lavor.
de cá? Tudo bem. esses são os companheiros. Quem vai alinhar contra? Este tem que ser desqualifiCado, Oão peJO que
O SR- MANSUETO DE LAVOR- Sr. Presidente,
pensa. mas porque está contra aqUilo que está predetermiSrs. Senadores, este projeto marcha de fato para a sua matunado.
-- :ração em termO$ _de discussão, de refle~ão. Muitos já estão
Eu não sei se é assim, Sr. Presidente. Eu não fur ãSsinl
informados a respeito da matéria sob todos os seus ângulos
no Regime Militar, não fiii assim no -Governo do --Collor, e
e, como costuma ocorrer, querem que se aproxime o momento
não vou ser assim hoje. Eu sou eternamente_-_e, ãs vezes,
de se dar o voto, o voto consciente e que represente o interesse
até me penitencíó disso- um subversivo intríilseco, uin conmaior do País.
testador, uma pessoa que tem muito apreço pelo debate, pelo
É por isSo tamb~ni 'rue quero manitestar, como Membro
diálogo, pela discussão e pela certeza que tem de que é discudesta ComissãO de Assuntos Económicos e como Relator que
tindo que se chega lá. Eu não quero mais uin-dia desse projeto
fui da matéria, na -comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadatramitando. Eu não farei nada para adiar, a não ser o fato
nia, minha posição favorável ã rápida votação da mesma.
do que, meu Deus do céu, o mlriirriO Que põSsó esperar dessas
E o fato de não se delongar mais não quer dizer que necessaemendas que apresentei - não- as apresentei por acaso, mas
riamente se vote aqui. Se houver alguma perspectiva de soluporque acreditava nelas. É perfeitamente legítimo que se vote
contra elas. O que eu não posso é simplesmente abrir mão - ção negociada, de acordo, como sempre se faz em todas as
comissões da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional,
de apresentá-las, porque alguém convencionou que discutir
isso será tentado. Não acarretará qualquer prejuíZO o fato
as emendas é uma forma de protelar a decisão. Isto é tão
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de dedicarmos mais algumas horas ou até. mesmo-alguiJs dias
ao exame desta polêmica matéria.
- -Com relação especificaniénte à posição das emendas aqui
apresentadas para assegurar a essência do _relatório votado
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania) qu_eria fazer
breves observações, até porque, diante da exposição dos que
me antecederam, mormente da Senador Mário- COVas e do
Senador Eduardo Suplicy, pouco teria c;u a ~~rescentat.-NãO

quero tornar~me repetitivo.
-·- -·--Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é preciSo lembrar
um ponto fundamental para o Senado~ somos uma Casa revisora dos projetes que são apreciados e v.otados na Câmara do~
Deputados.
_
-_
- -__ _
Eu gostaria de saber por que_ tanta celeuma, por que
essa onda divulgada por poderosos órgãos de comunicação
social, pela simples razão de que Senadores ofereceram emendas a um projeto vindo da Câmara. Oiz-se_, então, que esse
projeto foi votado por um acordo de Lideranças, e realmente
o foi.
Imaginem, Sr. Presidente e Srs. Senadores, se o Se~ado
tivesse de chancelar todos os~ projetas da Câmara, sem pór
uma vírgula sequer, simplesmente pelo fato de que eles foram
votados por acordo de Lideranças.
Será que sabem que há uma enorme insatisfação na Câmara e no Congresso. contra esses acordos de Lideranças;
São regimentais, mas a votação pelo Plenário está acima
desses acordos.
Mas não é iSso. _Esse ·acordo de Lideranças da Câmara
dos Deputados deve ser entendido. Não vai aqui nenhum
reparo, nenhum julgamento negativo ~~ eminentes Líderes
da Câmara. O Projeto da Regulamentação ·do~ Portos~ de
n9 66, no Senado, foi discutido pelas Lideranças, e, por meio
de um acordo - isso é preciso relembrar --:-:, _fo_i __acoplado
a um outro projeto da maior importáncia·para o País, muíto
mais importante do que o próprio Projeto de Regulamentação
dos Portos.
Foi uma discussão, um acordo conjunto. Uma parte cedia,
outra avançava e vice-versa. Foi um acordo acopl~do ao Projeto de Reforma Agrária. Daf por que a posição das forças
políticas representadas por aquelas Lideranças, a posição individual, nem sempre correspondeu àquele aco_r?o.
Então, tivemos o-cuidado, por exemplo, ao fazer o_ nosso
relatório na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
que se ateve regimentalmente à sUa função, em nada C!Xtrapolamos, não entrarmos em 3S§J.mtos técnicos·, que' competiriam
à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, nem _em assuntos
especificamente económicos, de competê.D:Cül desta douta Comissão do Senado. Mas nos ativemos aos aspectos constitu_
cionais.
A primeira coisa que fizemos, quando começaffió-s a trabalhar sobre o relatório, foi ler a ConstituiçãO. É preciso
dizer, alto e bom som, que o projeto ne-gOciado na Câmara
pelas Lideranças não passou pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação da Cámara dos Deputados. Passando
pela Comissão de Constituição e Justiça, logo foi visto que
alguns dos seus dispositivos não concordavam, náo batiam,
não se adequavam à Constituição.
Existem no projeto~ Câmara dlspOsitiVos~fugrãDiemen- te inconstitucionais. Isso precisa ser díto. Apesar do .. direito
regimental da Comissão de Constituição, JustiÇã e Cidadania
de entrar no mérito da questão, sem prejuízo das atribuiçõ'es
das outras Comissões - é assim- que diz o_J~.egimepto do
Senado-, todas as alterações feitas estavam direta ou indire-
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tamente relacionadas com diSpositivos constituciOnais, que
e:ra preciso adequar, desde o primeiro artigo do Projeto da
Câmara, onde a caÍ"acterização de porto como serviço público
-não sou eu quem digo e sim o art. 21, inciso XII, letra
f, da Constituição - não estava expresso no art. 19 , tivemos
que alterar para que ficasse expresso a caracterização dos
_ serviços portuários como serviço público, até outras modificações que, direta ouindiretamente, diziam respeito a aspectos
legais e constitucionais.
Não se alegue, portanto, que avançamos no terreno das
atribuições específicas da Comissão de Assuntos Económicos.
Não._ J"rlem sequer no dos aspectos relacionados com outra
-COmissão do Senado, a Comissão de Infra-Estrutura. Quando
se diz que um navio é moderno ou não, ·que tem condições
ou não de dispensar a mãO~de-obra, isso está no artigo. Não
tocamos nesse dispositivo da Lei da Câmara. Isso não é assunto
--de lei; de Comissão de Justiça, mas é assunto de outra cOmissão
do Senado. Nos aspectos especificamente relacionados com
a economia do País, também não entramos.
Mas, a maioria das emendas oferecidas na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, e rejeitadas pelo relatório
do Senador José Eduardo- e que agora se te_nta repor pelas
emendas assinadas pelo- ilustre Senador Mário Covas e Oi.itros
-todas essas emendas seguem a orientação do meu Partido,
da Bancada do PMDB na Câffiara, que effiitiu uma nota oficial
sobre o problema dos portos; e não foi -aqui qUe é preciso
atentar - ouvindo dos portuários ou dos estivadores, que
segundo notas da imprensa, tem um lobby poderoso aqui dentro, que influencia, que determina os sena_çlores. Não vejo
por que não virem aqUi, pois o" ineu .gabinete não está aberto
somente aos estivadores, aos portuários, mas está aberto, também. aos empresários. Esteve aberto a todos. Não podemos
fechar a porta ·para aqueles que vêm -defender os seus legítimos
interesses, quando da tramitação de qualquer matéria legislativa. Agora, por que essa COndenação?" Ao trabalho de esclare-cimento, chama-se lobby. Nenhuma referéncía ao-lobby dos
empresários; respeito-os também; quero ouvi-los e sei que
não eStão Unânimes quanto à questão dos portos~ como dão
a entender. Como segmentos do ·ao vemo tambéqt não estão
unânimes. Tem segmentos do GoVerno que_ resistem, protestam, c~:mtra essa proposta que v~io a~nda do Presjdente FerM
nando Collor e que C!Stá aqui e·m discussão. Evidentemente
que tiVemos uma Conversa com o então Ministro d_os Transportes, nosso companheiro e a quem tanto respeitarrios, Senador A_ffonso Camargo. S. E~ nos pediu que mantivéssemos
o projeto da Câmara. Nada mais natural. O Governo queria
uma solução para o problema, como quer agora o Ministro
dos-Transportes! AIJ?erto Goldman. Interessa que essa questão seja r~lvida; é importante resolver o problema dos portos.
Então, senhores, ouvimos oS trabalhadores e não sei por
que ser condenado por causa disso. Ouvimos os empreSários
e eles, hoje, estão dizendo que não foram ouVidos. Mas, a
_verd_ade, é que_os ouvimos e continilamo_s-a ouvi-I?~: ··-.
O próprio jornal _Ç) Glo~~. nOS seJis _coment_árips económicos -não sei se editoriais ou matériª-s- pagas, não se pode
distinguir bem - acaba de assegurar no último que brindou
a mim como acólito do Senador Mário Covas, que é realmente
O cardeal nessa matéria dos portos, brindou a rriim como-um _acólito da máfia dOs"j_)-ortos, cujo chefe é_ ç Se]ladorMário
Covãs. Esperidião Amín~ de vez em quando~ também é brinda-_
do, mas o próprio -jornal O Globo diz que estive reunido
com o MEPE - Movimento Empresarial de Pernambuco
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-discutindo isso. E corno é que se diz que os empresários
não estão sendo ouvidos? Porém, ouvir é uma-cois-a; obedecer
é outra; seguir ordens é outra. Isso é o que não está ocorrend0 1
porque, se fóssemos seguir- ordens do Govetno- e dõs ~mpr~
sários. desse projeto não- seria alterada uma vírgula; Já tena

sido votado em urgência urgentíssima na primeira semana
em que chegou aqui. Mas isso é bom para o _sen-ado? fSSo
é bom para- o··País? Essas são as questões que- precisamo~
responder.
Então, quero dizer. ouvi os trabalhadores_- chamem
de Iobby ou não lobby, _e não nego isso - e vq_u continuar
ouvindo-os; ouvi o Governo anterior e vou COntinuar ouvin-

do-o, na pessoa do ilustre e meu querido companheiro de
luta, Affonso Camargo; estou ouvindo o Ministro Alberto
Goldman. EstivemoS ontem os Senadores José Fogaça, Ronan
Tito, Márcio Lacerda e eu por mais de duas horas discutindo
esse problema dos portos com o novo Ministro dos Transportes. Ouvimos também os empresários. A última co_nversa
e debate que tivemos foi com o aguerrido grupo do Movimento
Empresarial de Pernambuco, Então, qual o mal que há nisso?
Isso é ótimol Entretanto, ouvi também o meu Partido e queria
dizer aqui aos companheiros da Bancada do PMDB do Senado
que _todas as emendas que apresentei na Comiss-ão de _Constituição, Justiça e Cidadania não são ·sopradas pelo Governo,
nem pelos trabalhadores, nem pelos empresários. Não tenho
vergonha de dizer isto: segui à risca a posição da Bancada
do meu Partido na Câmara_dos Deputados. Podem perguntar
por que o PMDB da Câmara dos Deputados assinou o acordo
de Lideranças. Fê-lo porque quem faz um acordo tem que
ceder posições, mas esse acordo não obriga ao Senado; a
posição do_PMDB era outra, e isso foi expressO numa nota
do PMDB na Câmara. Também se cita normalmente o PT.
Houve um acordo do PT ao PDS, para dizer que foi amplo,
político, perfeito. Ora, o PT estava naquelas circunstâncias
com toda razão preocupado com duas matérias, dentre as
quais a reforma agrária, o carro-chefe do acordo. Quem fala
mais aqui pelo _PT é o Senador Eduardo Suplicy, e não eu.
Para não me alongar, Sr. _Presidente, normalmente se
diz que o acordo da Câmara dos Deputados foi -do PT ...
Não quero dizer o último. Mas aqui está o Senador Eduardo
Suplicy, e sua posição fOI clara. A realidade do Senado é
ou:tra. Para isso_é que somos Casa revis_ora._
. _
Então, não vou nem entrar no mérito. pois já foi discutido
aqui. Eu queria só lembrar que realmente estamos nos aproximando da votação dessa matéria. Como há uma perspectiva
de um acordo ainda, como s_e acenam para isso, como há
segmentos que entendem que se de_vam aprofundar, nada mais
justo que aguardássemos algumas horas ou ã,lguns dias . até diria que não seria absolutamente absurdo nenhum, mesmo podendo parecer, para outros segmentos, estaríamos fazendo obstrução à matéria. Que se desse, então, um prazo
até quinta-feira ·próxima para votarmos fatalmente essa ~até
ria. Se isso resultass_e num bom acordo e _a matéria já fosse
para o plenário, depois de acordada na Comissão, seria muíto
bom. Faço até essa proposta. Não temos absolutamente o
compromisso, digamos assim, inadiável, irnpostergável de w:~
tarmos a matéria aqui e agora. Se houver a perspecti~a de
um acordo em que estejamos juntos, em que haja urna conciliação entre as partes envolvidas, tudo bem.
O acordo de lideranças na Câmara não enVOlVeu nenhum
acordo entre os segmentos envolvidos, principalmente dos
~mpresários e dos trabalhadores. Quem disser ísso estará en-
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ganando a opinião pública. Qu_em sabe se não poderíamos,
ainda uma vez mais, tentar esse acordo político, com a negociação entre as partes envolvidãs? QuerO Iev-antar essa questão, mas não quero preterir. Se for decidido que devemos
votar agora, vamos votar. Mas não faz mal nenhum que se
ana1ise essa perspectiva e que se dê ó prazo fatal para a próxima seriiana, para o dia que Concentra um número maior de
·parlamentares aqui. Escolham um dia qualquer. Não faz mal
nenhum.
Queria, para terminar, Sr. Presidente, dizer que discutimos os portos e discutimos o País, e o Senador Eduardo
Sup1icy, não o Minístro José Eduardo, referiu~se a algo que
é muito importante. Em outras palavras, a grande meta, o
grande interesse para o país é termos portos mais baratos
para competirmos no mercado internacional, para que venham
de lá produtos essenciais ao i:tosso aesenvolvifnento e ao bemestar do nosso povo. Esses produtos devem chegar com condições de preço satisfatórios, enquanto que os nossos produtos
devem sair para competir em pé de igualdade no mercado
internacional.
Estamos todos de acordo nessa, questão. Quem é contra
o barateamento dos_ portos? Ninguém. Nem o projeto da Câmara, nem o projeto da Comissão de Justiça, porque todos
conteinplam o barateamento dos portos, que pode chegar
até a 50%. Só que isso não é tudo, e aí vem a colocação
do Senador Eduardo Suplicy. É preciso lembrar isso à comissão competente para analisar esse aspecto.
É preciso que esse aspecto -seja lembrado à comissão
competente,_que é a Comissão de Assuntos Econé;u;nícçs. Será
que os Srs: Senadores não sabem _que os nosso~ P!od~tos
_ já chegam ao cais do porto perdendo a co~corrênc1a mternacional? Não sabem .que quem faz o Brastl perder a concorrência internacional não são os portos? Os portos brasileiros
não são corno dizem, os maíscaros do murido; são, em média,
os mais' baratos. O que faz o Brasil perder a concorrência
- nos mercados internacionais são os cartéis dos armado~es in.:ternacionais. O Brasil não tem, no momento, conçijções de
concorrer; não usa sequer o seu direito de band_eira. _S_e não
fosse a frota· cja Petrobrás, estaríamos numa condição ínfír_na
. nesse .marcado. O que faz, sobretudo, o Brasil perder a compe~
tência - foi dito pelo Senador Mário Covas _e _Senador J~se
Eduardo - são as estradas que não temos e as ferrovtas
que não temos.
_
.
A soja, corno produto de exportação, já perde a concorrência ao ser transportada de caminhão_. Antes de_chegar ao
Porto de Paranaguá, já perdeu a concorrência. Só exce.pcitF
nalmente pode concorrer. Os produtos do Plan~lto <?entrai
já perdem a concorrência; todos aqueles da;ár:a_mt~no!an~,
industrial ou agropecuária perdem a concorrenCia n? ~err1tóno
brasileiro, antes de chegarem aos portos. Em_ matena de cu_stos, para nossos produtos-de exportação, a operação portuána
n_ão chega a 7,5%, o que significa que·estamos Cl!idando do
mínimo e não estamos discutindo o rnáxjmq. Significa não
que os portoS não d_evarn -ser moderni-zados, não que os_portos
não devam ser eficazes e eficientes, mas que, equacmnada
essa questão dos portos, ainda ternos U-ID -~~rninho enor:me
a percorrer em matéria de ferrovi;ls, de aquavtas e de rodovtas.
, Essa é a questão fundamental que o Ministro dos Transportes, seja o no_sso ilustre ex-Ministro Affonso Camargo,
·seja o Ministro Alberto Goldmann, tem que enfrentar._ Junto
ã questão dos portos, por ser mais importante do que a mesma,
temos a questão dos tqmsportes terrestres. Temos de _ter condiÇões de enfrentar a gues_tão do cartel dos armadores mtema-
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Ê evidente que não foi, porque os--trabalhadores estão com
esse controle, com esse direito que lhes foi assegurado por
legislações de dezenas e,clezenas de anos; logo, não abririam
mão da prerrogativa. Esse órgão gestor, composto paritariarnente de trabalhadores. e de empresários, representa o bom
está contemplado na nota do PMDB da Câmara dos Deputados:
senso, a modernidade. E o que o PMDB, na Câmara, defende
- juntamente com outros partidos.
"'Essa moderniZaÇão -nào se faz com defesa- de moSr. Presidente, Srs. Senadores, quero dizer que não temos
nopólios. Queremos terminais privados. concorrendo • nenhuma obrigação de votar hoje essa matéria; precisanios
em condições de igualdade com os terminais públicos."
apenas dar satisfação ao País, e este quer portos modernos.
mas quer rodovias, ferrovias, para que os produtos brasileiros
Mas não podemos p~rtir de premissas falsas. Uma prenão cheguem aos portos condenado_s, já sem condições de
missa redondamente falsa é a de que a empresa pública é,
concorrência internacionaL
__ por- exéelência, ineficiente; no caso, a empresa pública dos
O pávo qUer também escolãs. Prioridade número um:
portos é redondamente ineficiente. É falsa essa premisSa. Os
escolas.
portos mãis efiCientes estão operados por terminais públicos,
E V. Ex~ apresentou umã emenda ao projeto que é da
junto com outros terminais privados. E, ao mesmo tempo,
maior importância. Daí não se poder aceitar, pelo simples
não podemos também fazer a premiss~ ª- contrario sensu,
fato de um acordo de Lideranças, que não se mexa, no Senado,
ou se-ja, não se pode afirmar que, pelo simples fato de priva~
nesse projeto. Senador João Calmon. escolas! Pois seu projeto
tizar OS portos, eles se tornam mais J?aratos e mais eficientes.
foi de uma escola de formação da mãowde~obra na área dos
SãO- essas as prenüssas Ta1SáS -que -temos que condenar. Isso
trabalhadores portuários, e nós vamos votar essa emenda do
não representa modernização. Modernizar não é tirar o controle da gestão da mão-de-obra que, hoje, é exclusivo do
Senador João Cãlmon. Nós temos o direito de mudar esse
projeto, Sr. Presidente. Nós temos um mandato populãr, sosindicato dos trabalhadores -por determinação de governos
mos Senadores da República, não somos agentes de segmentos
anteriores- para·colocar nas mãos dos operadores. Isto não
não somos mandatários de Governo, de qualquer governo.
é modernidade. Desafio qualquer um dos Srs. Senadores pre~
A nossa responsabilidade é grande. Escolas, Senador João
sentes a se debruçar - não se desafia colegas, mas quero
que analisem- sobre o estudo da comparação entre os portos _ Calmon! E vai ter escola de formação dos trabalhadores no
porto, pela emenda de V. EX", que nós. vamos aprovar. O
brasileiros e os portos internacioriais. QUerO ·que- vejam se
bom senso do Senado vai aprovar essa emenda de V. Ex\
há- um porto moderno na Europa, nà -Amériéa do Norte.
Senador.
na África, na- Oceania, nõ Japão qUe utilize a gestão da mão~
Sei que há sinos para se continuar tentando um acordo
de-obra corno monopólio dos empresários. Temo-s grandes
entre as forças políticas aquí representadas e -~ntre os segmenportos modernos, exemplares portos modernos, que ·actotam
tos sociais representativos. Eu peço a compreensão dos emprea exclusividade da mão~de~obra avu_lsa como Uifi dos seus
sários. Vamos conver-sar mais, g_enie! Vamos deixar esse radiesteios pata a eficiência;- Mesmo assim, o projeto da Comissão
~lismo, isso não_ é bom para o País.
de ConstituíçãO, Jusü"ça e Cidadania não mantém esse controle
e nem esse monopólio: coloca uma gestão participativa. uma
Então, deixo aqui, Sr. Presidente, a minha proposta: vaco-gestão igualitária entre o trabalhador e o empresário;· hão
mos marcar mais uma semana. Isso não é perder tempo, isso
sobre assuntos específicos da empresa - -seria uma forma
não é obstruir a matéria, isso é tentãr um acordo para que
de distorcer a realidade - mas simplesmente no que toca
todos nós cumpramos, com absolu~a consciência. o dever de
à gestão da mão-de-obra. na distribuição de tarefas, o que'
que ·servimos ao País, e não ã este ou à-quele ~egmento. É
tradicionalmente os siildicatos vêm fazendo. Os sindicatos pera proposta que deixo, Sr. Presidente, no fim deste pronundem essa atribuição; só isso derrubaria por terra a acusação
ciamento.
de que lobby dos trabalhadores foi que ,determinou ou que
se há perspectiva de avançarmos e aprofundarmos a disescreveu o relatório da Comissão de Constituição, Justiça e
cussão em um acordo, não tem nada de mais, pouco imporCidadania. Apenas esse fato desmente essa acusação.
tando o que vai sair na imprensa- amanhã, pouco importando
Realmente. não mantivemos o monopólio da adminis~
as versões que saiam. pagas ou não pagas. pouco importando
tração da mão-de-obra com os Sindicato~ dos _trabalhadores.
issO. Esse adiamento fica o compromisso-para cOnversafmos
Cria~se um novo Orgão, mas não ui:n órgão monopolizado
com todos, e é isso que eu tenho feito, para que se descubra
exclusivamente pelos ernrpegadores, como quet o ·projetO da
uma fórmula de negociação satisfatória. proponho que se adie
Câmara. Nesse caso não há modernidade. Se esse dito monoaté a próxima semana a votação desta matéria.
pólio dos trabalhadores. da gestão da mão~de~obra é contra
Muito obrigado, Sr. Presidente.
a modernidade, muito mais será a exclusividade da gestão
da mão.;.de~obra por parte dos empresários. Isso não tem sentido, isso nã·o tem outro exemplo no mundo. Não há porto
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Srs. Senadomoderno no filufido, a começar por Antuérpia e outros como
res, nós tínhamos deixado na etapa anterior a votaÇão do
Roterdã, Hamburgo, Nova Iorque, que dê exclusividade aos
parecer, ressalvados os destaques-àS" emendas. A minha_proempresários na geStão_ da mão~de-obra avulsa. Não. não existe
posta agora é no sentido de que nós encerremos a discussão,
absolutamente isso. não há experiência· no mundoL O Brasil _coloquemos em votação o parecer, mas abrindo _o praz9 de
entraria na contramãO da antiiriodiiniOade com essa ge~tão
requerimento de destaque das emendas, porque nós partiria~
da mão~de-obra proposta pelo projeto da Câmara.
mos do ponto em que havíamos chegado. E aí de"ixariarnos
Portanto, de onde tirei essa comissão paritária? Dos empara a próxima terça-fell-a·a-aiScussão dessas emendas, porque
presários? Evidentemente que não foi dos empresários, por- daria um prazo para que todos os Parlamentares que propu~
que estes desejam para si o monopólio. Dos trabalhadores?
serem emendas discutam com o Relator.

cionais, que representam o controle de 80% do mercado de
fretes marítimos do Brasil e para o Brasil.
Sr. Presidente, longe do que se divulga, nossa: luta é
pela modernização dos portos. Cito apenas um ponto que
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OSR. RUYBACELAR-Sr. Presidente, peço apalavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Senador Ruy Bacelar.
O SR. RUY BACELAR - Sr. Presidente Raimundo
Lira, ouvi, acredito que toda a Casa, todos os Parlamentares
presentes ouviram, uma proposta que deve anteceder qualR
quer decisão da Presidência. E a proposta sugerida pelo nobre
Senador Mansueto de Lavor, no sentid.o de que esta votação
seja sustada até a presente_sessão, para -que as Lideranças,
ouvindo as partes interessadas- empregadores, empregados,
Goyern_o - possam pugnar, mais uma vez, por um acordo.
Quero crer que assim procedendo nós iremos avançar
no sentido de encontrarmos um denominador comum. Quero
crer que V. EX", Sr. Presidente, deveria também ouvir o nobre
Relator, Senador Affonsõ Carnargo, e logo depois colocar
em votação a solicitação encaminhada pelo eminente Senador
Mansueto de Lavor, no sentido .de adiar a votação para a
próxima sessão ordinária, ou seja, para a próxima terça, quarta
ou quinta-feira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra
o Senador Affonso Camargo.
O SR. RELATOR (Alfonso Camargo)- Sr. Presidente,
concordo com essa visão que expôs aqui o Senador Ruy Bacelar, ratificando aquilo que eu disse no início- V. E~ não
estava aqUi, Senador Mansueto de Lavor -, ou seja, que
o acordo feito na Câmara só poderá ser substituído por um
texto que, na minha visão~ deve ser um substitutivo_tão ou
mais amplo que aquele, porque envolve muitos interesses~
Portanto, dentro dessa linha, Sr. Presidente, creio que
deveremos encerrar a discussão. Faríamos a reUniâo na quartafeira. Até lá, vamos ver·se é possível fazer um acordo amplo.
Estou à disposição - como disse - para discutir a qUestão
dos portos.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Antes de passar a palavra ao Senador José Fogaça, considerando a concordância do nobre Relator, a Presidência - não vejo por que
colocar em votação- defere a proposta do Senador Mansueto
de Lavor. A discussão fícil encerrada porque adiantamos regimentalmente o trabalho. A Presidência corivoCa para a próxima terça-feira, às 10 horas, uma vez que a CCJC reúne-se
na quarta-feira. Hoje já usurpamos um pouco o tempo da
CCJC Mas, caso o Plenário da Comissão majoritariamente
preferir a quartaRfeira, acato a decisão da maioria.
Com a palavra o Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGKÇA. '---Sr. Presidente, só para dizer
que a Liderança do PMDB concorda plenamente com essa
decisão. Sem dúvida nenhuma, estamos abrindo um espaço
para a negociação. Há um clamor da sociedade brasileira pela
aprovação imediata desse. projeto. Há uma convocação do
País no sentido de que possamos destravar as amarras que
hoje impedem as reformas que se fazem neces$árias na modernização administrativa dos portos brasileiros.
Não creio que seria útil, hoje, aprovarmos uma proposta
alternativa àquela apresentada pelo Senador Mansueto de Lavor e irmos para o Plenário com duas propostas. Isso, sim,
poderia levar a um adiamento sucessivo e, quem sabe, até
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indefinido. Quero registrar aqui a disposiçáo, a abertura, do
Senador Mansueto de Lavor para a busca de uma solução
consenso.Não pretendemos impor um projeto, não pretendemos
impor uma opção; ãqui não poderá haver vencedores e derrotados. É preciso que haja um projeto que, em não satisfazendo
a todos, acabe atendendo a objetivos comuns ao interesse
público.
O Senador Mansueto de Lavor está disposto a essa conversação. A postura do Senador Mansueto de Lavor é no
sentido de que não haja adiamento da próxima quarta-feira.
A. votação será efeti vamente realizada na semana que vem;
. ~ã<? pode haver m~is um adiam·ento. Senador Mansueto ~stá
-pet:feitamente consciente disso e, portanto, há da parte.âele
disposição, há abertura para conversar, para dialogar, para
buscar consensos, soluções comuns que possam atender a todos. Portanto, faço um apelo às partes e aos setores interessados no sentido de que busquem um esforço de conjugação,
de vontades, enfim 1 uma convergênci~. Se é para aprovarmos
o projeto que veio· da Câmara, que resultou num acordo,
por que não produzirmos, no Senado, um outro acordo que
também seja consenso, que também seja resultante da vontade
e_ do <~:catamento de todos'? Isso também é possível. Nesse
sentido, o Senador Mansueto de Lavor demonstra uma atitude, a mais aberta, a mais favorável, à convei"gênci3 de vontades.
Fiz esse regi~tro apenas para dizer que concordamos com
o adiamento. QueríamOs pi"opor que a matéria fosse vot3da
na quarta-feira e não na terça, porque a terça não é um dia
reCoinendável a trabalho de comissões aqui, nesta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO--' Sr. Presidente, só para
ratificar que o melhor dia - parece-me que há um consenso
na Comissão- será a quarta-feira. Essa é a nossa posição.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Senador Bello Parga.
O SR. BELLO PARGA- Sr. Presidente, Srs. Senadores, no meu entender, é muito oportuna a pioposta do Senador
Mansueto de Lavor endossada pelo Senador José Fogaça.
A tentativa de um acordo mais amplo é a que, a meu ver,
mais condiz com o interesse geral.
No entanto, estamos trabalhando em cima de um acordo
proveniente da Câmara dos Deputados. E, se nessa tentativa
de acordo, não envolvermos aquela Casa, vai se repetir o
que está ocorrendo aqui.
O resultado desse acordo forçosamente determinará o
retorno do projeto à Câmara, que poderá não aceitar o" nosso
acordo. Aí, voltamos ao statu quo ante.
Eu sugiro que os responsáveis por essa proposição ampliem esse acordo, com a participação das lideranças da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Srs. Senadores, para que possamos sair daqui com um caminho percorrido,
com um trabalho desenvolvido, vamos proceder da seguinte
maneira: não teremos mais discussão na próxima reunião.
Vai haver uma ampla discussão com o relator para se chegar
a esse consenso, e votaremos na próxima quarta-feira.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex• considera a discussão
encerrada?
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O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Exato, considero a discUssão i::nCerradã..

O SR. NELSON WEDEKIN- Sr. Presidente, quero·
me contrapor a essa posição. Quero dizer ao Presidente e
aos meus colegas que vamos fazer um esforço para ·chegariT)OS
a um acordo.
Se não chegarmos a um acordo, não há por que se considerar encerrada a discussão. Acho que se não houver o acordo
-que é uma possibilidade- precisa haver um esforço, uma
tentativa para tentar conciliar todos os interesses.

Se isso não for possível, acho que a discussão tem que
ficar aberta porque nós, a rigor, pelo menos no detalhe de_

cada uma das emendas, tanto as apresentadas pelo Senador
Albano Franco. como as apresentadas pelo Senador Mário
Covas, nós não as discutimos.
···· ·
Acho que considerar enc_errada a discussão é baStariú~:
problemático.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Senador Nelso-n -wedekin, deixe-me esclarecer melhor, clarear melhor o
meu ponto de vista.
- --Vamos trabalhar com as duas alternativas: havendo acordo, passaremos à votação sem nenhuma questão; se não h ou-
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ver acordo. colocaremos em votação o parecer, ressalvados
tódos os destaques. E, a partir daí, cada emenda vai ser votada
separadamente.
_
Esse procedimento é só para que possamos sair' daqui
com um caminho percorrido. V ~E r. concorda com esse ponto
de vista?

O SR. NELSON WEDEKIN- Estou de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Deferido o
_requerimento do Senador Mansueto de Lavor, quero parabenizar as partes pelo bom entendimento.
Fica acertada para quarta-feira, às 10 horas, a votação~
Gostaria de comunic:;tr aos -piesentes que. ·na -pf6xírila
quinta-feira, dia:z6. teremos uirii outra reunião da Coinissão
de Assuntos Econômicos com a presença do Ministro Gustavo
Krause e do negociador da dívida externa, Pedro Malan, para
discutir a negociação da dívida externa.
Então, quinta-feira, dia 26, dívida externa_; quarta-feira,
o assunto será modernização doS portos.
Está encerrada a presente r_:eunião.
(Levanta-se~ reunião às 13h e 30min.)
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28 do Regimento !nterno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• 89, DE 1992
Aprova o texto da Convenção n~ 168, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, relativa à promoção
do emprego e à proteção contra o desemprego.
O Congresso Nacional decreta: _
__
_ _ _Art. 1"' É aprovado o texto da Convenção n9 168, da Organizaçâo Iritei'n3.Cional do Trabalho- OIT, relativa à promoção do emprego e â proteção contra o desemprego.
Parágrafo único_. São sujeitos à apreciaçãO do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em reVisão
da referida Convenção, 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. 29 Este- Decreto Legislativo entra em vígór na data cte sua publicação.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benev1des, Presidente.

CONVENÇÃO 168
Convenção Relativa à Promoção
do Emprego e à Proteção
contra o Desemprego
A Conferência Ge(al do Organização Internadonál do
Trabalho;
Convocada em Genebra pelo Conselho Administtalivo
da RepartiÇão Internacional do Trabalho, e tendo ali se reunido a l 9 de junho de 1988 na sua septuagésima quinta reunião;
Sublinhando a importânCia -do trabalho e do_emprego
produtivo em toda a sociedade, em razão não só dos recursos
que criam- para a comunidade, mas também da renda que
proporcionam aos trabalhadores, do papel social que lhes outorgam e do sentimento de satisfação pessoal que lhes infUn-dem;
Observando as normas internacionais existentes na área
do emprego-e da proteção contra o desemprego (Convenç-ão
e Recomendação sobre o desemprego, 1934; Recomendação
sobre o desemprego (menores), 1935; Recomendaç-ão sobre
a segurança dos meios de vida; 1944; Convenção sobre a seguridade social (norma mínima), 1952; Corlvenção e Recomendação sobre a política do emprego, 1964; Convenção e recomend,ação sobre o desenvolvimento dos recursos humanos,

1975; ConvençãO e Recoinendação sobre a admiriisiração do
trabalho, 1978; e recomendação sobre a política do emprego
(disposições complementares), 1984);
Considerando a amplitude do desemprego e o desemprego, que afetam diversos países do mundo em todos os
níveis de desenvolvimento, e, particularmente, os problemas
dos jovens, grande parte dos quais procura um primeiro emprego; Considerando que, desde a adoção dos instrumentos internacionais relativos à proteção contra o desein:prego, acima
citados, produziram-se, na legislação e na prática de numerosos Membros, importantes mudanças que_ tornam necessária
a revisão das normas existentes, particularmente a Convenção
sobre o desemprego, 1934, e a adoção de novas normas internacíonais sobre à promoção do pleno emprego, produtivo
e livremente escolhdío, por todos os meios apropriados, inclu-sive a seguridade social;
Observando que as disposições relativas aos benefícios
por desemprego da Convenção sobre a seguridade social(norma mínima), 1952, fixam nível" de proteção superado a-toaimente pela maior parte dos regimes de indenização existentesnos países índustrializados e que ainda não foram complementados por normas mais elevadas, diferentemente das relativas a outros benefícios, m~s que Os princípios em que está
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baseado esta Convenção continuam válidos c que--Suas normas
ainda podem conmstituir um objetivo que deve ser ati:ngido
por certos países em desenvolvimento em condições de instituir um regime de indenização de desemprego;
Reconhecendo que as políticas que fomentam o crescimento estável sustentado e não inflacionário, u-ma resposta
flexível à mudança e à criação e promoção de todas as formas
de emprego produtivo e _livremente escolhido, incluindo as_
pequenas empresas, as cooperativas, o traba1ho autônomo
e as iniciativas loCais em prol do emprego..:...._ inclusive mediante_
a redistribuição dos recursos atualmcnte consagrados ao financiamento de atividades Puramente assistenciais, em bt!n~ficio
de atividadessuscetiveis de promoverem o emprego, principalmente a orientação, a fOrmação e a readaptação profissionais
- oferecem a melhor proteção contra os efeitos nefastos do
desemprego involuntário; que, não obstante, o desemprego
involuntário existe, Sendo portanto importante que os sistemas
de seguridade social proporcionem uma ajuda ao emprego
e um apoio econômíCO àS pessoas desempregadas por razões
involuntárias.
Após ter decidido adotar diversas propostas relativas ao
fomento do emprego e à seguri<;)ade social, questão que constitui o quinto item da agen_da da sessão, visando em particular,
a revisão da Convenção sobre o desemprego, 1934, e
Após ter decidido que essas propostas deveriam tomar.
a forma de uma Convenção internaciOnal, adota, neste vigé-.
simo primeiro dia de junho de mil novecentos e oitenta e
oito, a seguinte CoD.vençãO que será denominada Convenção
Relativa à Promoção do Emprego e à Proteção Contra o
Desemprego, 1988.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo I
Para os fins da presente Convenção:
a) o termo "legislação" abrange as leis e regulamento-s,
bem como as disposiçé5es estatutárias em matériã dC segUridade social;
b) o termo '"prescrito" significa determinado pela legislação nacional ou em virtude dela.
Artigo 2
Todo membro deverá adotar medidas apropriadas para
coordenar o seu ·regime de proteção contra o desemprego
e a sua política de emprego. Para esse fim, deverá providenciar
que o seu sistema de proteção -contra '? dese.J;llprego e, em
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_particular, as modalidades de indenização do desemprego,
-contribuam para a promoção do pleno emprego produtivo,
livremente escolhido. e que não tenham como resultado dissuadir os _empregadores de oferecerem emprego produtivo,
nem os trabalhadores de procurá~ lo.
Artigo 3
As disposições da presente Convenção serão aplicadas
em t::onsulta e colaboração com as organizações patronais e
de trabalhadores, em conformidade com a prática nacional.
Artigo 4 _
Todo membro que ratificar a presente Convenção
poderá, mediãnte uma notificação que acoffipanhe a sua ratificação, excluir das obrigações resultantes desta ratifiCaÇão as
disposições da Parte VII.
2. Todo membro que tiver" formulado uma declaração
dessa índole poderá anulá-la em qualquer momento mediante
uma declaração posterior.
1.

Artigo 5
Todo Membro poder~se-á amparar no máximo, mediante declaração-explicativa anexa-à suà ·ratificação, em duas
das exceções temporárias previstas no parágrafo 4 do Artigo
10, no parágrafo 3 do Artigo 11, no parági-ado 2 do Artigo
15, no parágrafo 2 do Artigo 18, no parágrafo 4 do Artigo
19, no parágrafo 2, do Artigo 23, no parágrafo 2 do Artigo
24_e no parágrafo 2 do Artigo 25. Es~a declaração deverá
enunciar as razões que justifiquem essas exceções.
- 2 .. Não ob:::.tante as disposições d9 parágrafo 1, um Membro_cujo sistema de seguridade social, em ra~ão. ºo s.eu_alcance
limítado, assim justificar, poder-se-á amparar, mediante uma
dedaração que acompanhe a sua ratificação, nas excessóes
temporárias previstas no parágrafo 4 do Artigo 10, no parágrafo 3 do Artigo li, no parágrafo 2 do Artigo 15, no parágrafo
2 do Artigo 18, no parágrafo 4 do Artigo 19, no parágrafo
2 do Artigo 23, no parágrafo 2 do Artigo 24 e no parágrafo
2 dO Artigo 25. Essa decfaração deverá enunciar as razões
que justifiquem essas exceções.
3. Todo membro que tiver formulado uma declaração
em aplicação do parágrafo 2, nos relatóiioÇ sobre a aplicação
desta Convenção que terá que apresentarem virtude do Artigq
22 da constituição da Organização Internacional do Trabalho,
deverá indicar, com relação a cada uma das excessões eni
que se tiver ampar:~do:
1.
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a) que subsistem as razões pelas qUais se ampãrou nessi
exceção;
b) que renuncia, a partir de uma data determinada, a
se amparar na exceção mencionada.
4. Todo Membro que tiver formulado uma declaração
des_ta índole em aplicação do parágrafo 1 ou do parágrafo
2 deverá, de acordo_corn o objcto de sua declaração e quando
as circunstâncias pé?mitin!m:
a) cobrir a contingência de desemprego parcial;
b) aumentar o número de pessoas protegidas;
c) incrementar o -varar das indenizações;
d) reduzir a duração da prazo de espera;
e) ampliar a duração do pagamento das indenizaçãoes;
f) adaptar os regimes legais de seguridade social às condições da atividade profissional dos trabalhadores em tempo
parcial;
_
g) se esforçar para garantir a assistêncía trfédica ·aos berie~ ·
ficiários das indenizações de desemprego e a seus dependen-

tes) e

cm

b) tentar garantir que seJam levados
conta os pertodos
durante os quais são pagas essas. indenizações para a aquisiÇão
do direito aos benefícios da ~eguridade social e, conforme
o caso, para o cálculo dos benefícios de invalidez, de idade
avançada e de sobreviventes_
Artigo 6
1. Toào-Meffibro deverá garantir a igüaldade de trata~
mento para todas as pessoas protegidas, sem discrimimição
alguma por motivo de raça, cor. sexo, religião, opi.ilíão pública, ascendência naCional, nacionalidade, origem étnica-ouso~
cial, inyalidez ou_ idade.;
2 .. -_As disposições do parágrafo 1 não constituirão_ empecilhv para ·a adoção das medidas especiais que estejam justificadas pela sítuação de grupos determinados, dentro do marco
dos regimesobjcto do-parágrafo 2 do_ Artigo 12,-ou que este_jam destinadas a· satisfazer as necessidades específicas de categorias de pessoas que encontram problemas- particulares no
mercado de trabalho, em partícula r, de grupos desfavorecidos,
nem para a conclusão entre os Estados de acordos bilaterais
ou multilaterais- relativos .a benefícios de desemprego, com
caráter de reciproddade.

II.
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PROMOÇÃO DO EMPREGO PRODUTIVO
Artigo 7
Tódo Membro deverá formular, como objetivo prioritário, uma política" destinada a promover o pleno emprego,
produtivo e livremente escolhido, por todos os meio-s adequados., inclusive a seguridade sociaL Esses meiOs deverão incluir
entre outros, os serviços do emprego·e a formação e orientaçã<
profis'síonãíS:
Artigo 8
1. Todo membro deverá se esforçar para iidotar, com
reserva da legislação e da prática nacionais, mCdidas especiais
para fomentar possibilidades suplementares de emprego e a
ajuda ao emprego, bem corno para facilitar o emprego produtivo e livremente escolhido de determinadas ·categorias de
pessoas-desfavorecidas que tenham ou possam ter dificuldades
para encontrar emprego duradouro, como as mulheres, os
trabalhadores jovens, os deficientes físicos, ós-trabalhadore~
de idade avançada, os desempregados durante um período
longo, os trabalhadores migrantes em sítuação reg"ular e os
trabaljhadores afetados por reestruturações.
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2. Todo Membro deverá especificar. nos relatórios que
terá de apresentar em virtude _do Artigo 22 da Coristituição
da Organização Internacional do Trabalho, as cate_gorias de
pessoas em cujo gfavor se_compromete a fomentar medidas_
de emprego.
3. Todo Membro deverá procurar estender progressivamente a promoção do emprego produtivo a um número
maior de categorias que aquele inicialmente coberto.
Artigo 9
As medidas referidas nesta Parte deverão estar inspirad.!ls
na Convenção e na Recomendação Sobre Desenvolvimento
de Recursos Humanos, 1975, e na Recomendação sobre a
Política do Emprego (disposições complementares) 1984.
III .. CONTING~NCIAS COBERTAS
Artigo 10
1. As contingências cobertas deverão abranger, nas condições prescritas, o de.semprego total, definido como a perda
de-rendimentos devido à impossibilidade de obter um emprego
conveniente, levando na devida conta as disposições do parágrafo 2 do Artigo 21, para uma pessoa apta par_a trabalhar,
disponível para o trabalho e efetivamente a procura de emprego:
-2. Além disso, todo Membro deverá tentar estender
a proteção da Convenção, nas dondições prescritas, às seguintes contingências:
a) a perda de rendimentos devido ao desemprego parcial,
definido como uma redução temporária da duração normal
ou legal do trabalho;
·-, b) a suspensão ou a redução de rendimentos como conseqüência de uma suspensão temporária do trabalho, sem término da relação de trabalho, particularmente por motivos económicos, tecnológicos, estruturais ou análogos.
.3 .. Tódo Membro deverá tentar prever o pagamento de
indenizações àqueles trabalhadores em tempo-parcial que estejam efetivamente à procura de emprego em regime de tempo
integral. O total de indenizações e dos rendimentos procedentes do seu emprego em tempo parcial poderá ser tal que
os encoraje a a aceitarem um emprego em regime de tempo
integral.
4. Quando estiver em vigor umã-deCiaração formulada
em virtude do Artigo 5, poderá ser diferida a aplicação dos
parágrafos 2 e 3.

IV.

PESSOAS PROTEGIDAS
Artigo 11
1. As pessoas protegidas deverão abranger categorias
prescritas de assalariados que representem, em_ total, pelo
menos 85 por cento do conjuntO de aSsalariados, incluindo
os funcionárioas públicos e os aprendizes.
2. Não ob::;tante as disposições do parágrafo 1, poderão
ser excluídos da proteção os funcionários públicos cujo emprego esteja garantído pela legislação nacional até a idade no!'mal
de aposentadoria.
3. Quando estíver em vigor uma declaração formulada
em virtude do Artigo 5, as pessoas· protegidas deverão abranger:
a) categorias prescritas de assalariados; ou então
b) se o nível de _desenvolvimento o justificar especial!llente, categorias prescritas de assalariados que constituam_
50 por cento, pelo menos, do conjunto de assalariados- que
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trabalham em empresas industriaiS que eõlpreguem p~Io m~---
nos vinte pe~soas.

V.

MÉTODOS DE PROTEÇÃO
Artigo I2

~

~
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os pagamentõs periódicos líqu-idos de impostos e de contribuições com os re~dimento~ lí_quidos de impostos e de contribuiÇõ~s.

Artigo I6

Não obstante as dispOsições do Artig9 15. as indelliza'ções_
1. Todo membro poderá determinar o método ou os
pagas após o período inicial especifiCaáo- riO item ã) do pará~
métodos de proteção mediante os quais ~e propóe a levar grafo 2 do Artigo 19 e as indenizaç~-e~ _pag(ls por ·om ·membro
a efeito ils disposiçóes da COnvenção, se tratando d~ regimes cuja legislação satisfaÇa as condições do parágrafo do Artigo
contributivos ou não contributivos, a não ser que seja disposto
12 poderão ser fi?>-adas levando em c_on_~~_S>ut~os. recursos dos
de outra maneira na presente COnVenção. quais o beneficiári~ e sua fariiília possam dispor além de um
2. Contudo, Se a legislação de um membro der proteção limite fixado, de acordo com uma escala prescri~a. Em quala todos os. residentes cujos recursos durante a conting~ncia quer caSo, essas indenizações, ém conjUnto com <}uãisquer
não ultrapassarem os limites pres-critos, a proteÇão outorgada
outros benefícios a que po-ssam ter direito, deverão garantir
poder-se-á limitar em função dos recur~o;S do ben_efici4riq e
para eles condições de vida saudável e dignas, de acordo com
de sua família, em conformidade com as disposições do Artigo -as no-rmas· rtacionais. ·
·
- -

16.

VI.
DAS

INDENIZAÇÃO QUE _OEVEM SER ATRIBUÍArtigo 13

Os benefícios-abonadOs aos desempregados na ,forma çle
pagamentos periódicos poderão ser subordinados ~o~ ~t.od.os_
de proteção.
Artigo I4
Em caso__dc desemprego total, deverão_ser abonadas indenizações na forma de pagamentos periódicos calculado_s de
maneira a facilitar ao benefiçiário uma indenização parcial
e transitória por sua perda de rendimeJltos e. ao mesmo_ tempo;
evitar efeitos dissuaslvos para o trabalho c a geração de empregos.
Artigo IS

1. Em caso de.desemprego total ç 9~ suspensão de rendimentos como conseqüência de uma susPensão temporária do
trabalho, sem término da rei _;ão de trabalho, se .e..s_ta iíl,tima
contingência estiver Cõbciia~- deverão ser abanadas indenizações_na forma de pagamentos pe.rjó4icos calculadqs_--9a se· ·-: : ·- - __ -_- __ - - -~-guinte forma:
_ _
a) quando essas indenizações sejam ~lculadas pa base
de contribuições pagas pela pessoa prote:gida ou no seu nom_e,
ou em função de seus rendimentos anteriores, elas serão. fixadas em pelo menos 50 por cento dos rendimentos anteriores
dentro do limite eventual de te tos de indenização ou C:le rendimentos referidos, por exemplo, ao salário de--um operáribqualificado ou ao salário médio dos trabalhadores na região
em questão;
__ _
b) quando e.ssas indcnizações sejam ·calcUladas independentemente das contribuições ou dos rendimentos anteriores,
elas serão fixadas em .5_0 por cento,__ pelo menos, do salário
mínimo legal ou do salário de um trabal_h.ador ordinário, ou
na qu(!.ntia mínima in"díspensável para cobrir -ãs despesas essenciais, idotan-do-se o valor mais elevado ..
2. Quando tiver sido formulada unia declaração em virtude do Artigo 5, o montante das indenizações deverá ser
pelo menos igual a:
a) 45 por cento dos rendimentos anteriores; ou então
b) 45 por cento do salário mínimo legal ou _do _salário.
de um trabalhador ordinário, sendo qu~ essa porcentagem
não poderá.ser inferior à quantia míni~a, ind-ispensáv~l para
cobrir as despesas essenciais.
. ~ .: 3. Quando fõr apropriãdo, as porcentagens especificadas nos parágrafos 1 e 2 poderão ser atingidas comparando-se

- · Artigoii ·
-1. Se a legislação de um membro subordinar o direito
à indenização de desempreg(_) -~o çump_rimento de um perfodo
de qualificação, esse período não deverá ter d9ração ~uperior_
Aq1,1elaque se julgar necessária para se evitar .abusos.
2~ Todo membro deverá procurar a-daptar esse período
de -qualificação às condições da atividade profissional dos trabalhadores.em regime~d_eot~mporada.
Artigo I8 .
L Se a legislação de um memb~o prever que em ~so
de desemprego total as indenizações s.6Cómeçarã6 a ser abonadas após a expiração de um prazo de espera, a duração desse
prazo não -deverá ser_ superior a sete dias. _ _ _ _,. , , • .
2. Quando es.tiver e~. vigOr úin3.' déda:ração formulada
em virtude do _Artigo. 5, a d.ur~çãP · qq prazo d~ espe'ra não
dyverá ser superior a dez dias.
_ " . _ c o: , _-. ·
·
3. Qu-ari.dó se~ti:-ãtâf de trabalhadores por temporada,
o prazode,e_sperapreyist_o_nO parágC:afo ~poderá ser adaptado
às cond.ições__d_a sua atividade prof1SS~onal.
__JI.rtigo I 9
~ 1.
As indenizações-atribuídas em caso de desempre-go
completo e de suspensão de rendimentos como cqnsç<)úênc!a
_de l!Jlla .suspensão temporária' de" tr~balho, sem térrílin·ç. da
relação de trabalho. de:v~fão ser-abonadas enquanto durarem
essas· cdntingências. ·; · : ·· ·..-: , " · : ' . ' ' _ , . _:- ·
2. Não obstante, em caso de desemprego total:
a) a duração inicial do pag~mento das indenizaçó~ previ~ta~-1).-0 Artígo 15 poderá ficar limitada a vinte e seis semanas
por cada caso de desemprego ou a trinta e nove semanas
no transcurso de. qualquer período de vinte e quatro meses_;-b) se o desemprego contir,tuar após a expiraçãO dess~
período inicial de indenização, a duração do pagamçr,tto,da~s
indenizações, calculadas, se for apropriado ..em função dos
recursos do beneficíário e da sua famnia ..em conformidade
com as .disposições do Art~go _1"6 1 pode_r_:á_ fiçar l~mitarl:a _a um
·perlodo prescrito. _ _
, _,
-3. Se a legislação de _um membro prever que a duraçc'i.o
inicial do pagamento das índenizações previstas no Artigo
15 seja escalonada segundo a duração do período de qualificação, a média do_s períodos previstos-para ·o pagamento das
indenizaçõeS_dev:erá chegar a, pelo menos, vinte e seis se~~
nas.
4. Quando estiver em vigor uma declaração formulada
em_ virtude do Artigo 5, a duração do pagamento das indenizações poderá ficar limitada a freze- semanas durante um perfo-
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do de doze meses ou a uma média de treze semanas se a
da legislação ou de um convênio coletivo. uma indcnização
legislação prever que a duração inicial do pagamento seja
de demissão cujo principal objetivo seja Contribuir para comescalonada segundo a duração do período de qualific3ção.
pensar a perda de rendimentos sofrida no caso de desemprego
5. No caso previsto no item b) do parágrafo 2. todo
total:
membro deverá procurar conceder aos interessados uma ajuda
a) as indenizações de desemprego a que tiver direito o
complementar apropriada a fim de lhes permitir encontrar-em - inte-ressado poderão ser suspensas por um período equivalente
novamente um emprego produtivo e livremente escolhido,
àquele durante o qual a indenização por demissão permita
recorrendo, em particular, às medidas especifiCadas na Parte
co'"!_lpensar a perda de rendimentos sofrida; ou então
II.
. .
- b) a indenização de demissão poderá ser reduzida em
6. A auração do pagamento das indenizações abonadas
quantia equivalente ao valor convertido em um pagamento
aos trabalhadores de temporada poderá ser adaptada às condi~
único das indenizações de desemprego a que o intereSsado
ções de sua atividade profissional, sem prejuízo das disposições -teria direito durante um período equivalente àquele durante
do item b) do parágrafo 2.
o qual a indenizaçáo de demissão permite compensar a perda
Artigo 20
de rendimento sofrída.
COilforme cada membro escolher.
As indenizações a que tiver direito uma pessoa protegida
nas contingências de desemprego total ou parcial ou de suspenArtigo 23
são de rendimentos como conseqüência de -uma-·susperisão
1.
Todo
membro
cuja
legislação prever o âireito à assistemporária de trabalho, sem término de relação de trabalho.
poderão ser denegadas. suprimidas, suspensas ou reduzidas, tência médica e o subordinar, dire_ta ou indiretamente, a uma
condição de atividade profissional, deverá se esforçar para,
em medida prescrita:
garantir, em condições prescritaS, a assistência médíca aos
a) enquanto o interessa-do não se encontrar no território
beneficiários de indenização de desemprego e aos seus depen~
do membro;
b) quando, de acordo com o- julgamento da autoridade dentes.
2. Quando_ estiver em vigor üffia declaração feita em
cqmpetente, o interessado tiver contribuído deliberadamente
virtude do Artigo 5, poderá ser diferida a aplicação do parápara ser despedido;
c) quando, segundo o julgamento da autoridade compe- grafo I.
tente, o interessado tiver abandonado voluntariamente seu
Artigo 24
emprego, sem motivo legítimo;
1. Todo membro deverá procurar, em condições presd) durante um conflito trabalhista, quando o interesSado
tenha interrompido seu trabalho para participar dele ou quan- critas. garantir aos beneficiários de indenizações de desemprego que sejam levados em consideração os períodos em
do for jmpedido de trabalhar como conseqüência direta de
que essas indenizações são abonadas:
uma suspensão do trablaho devido a esse conflito;
a) para aquisição do direito e, segundo o caso, o cálculo
e) quando o interessado tenha intentado conseguir ou
dos benefícios de invalidez, idade avançada e de sobreviventes;
'tiVer conseguido fraudulentamente -as indenizaçõés;
·
b) para a aquisição do direito à assistência médica, aos
O quando o interessado tenha desconsiderado~ sem moauxílios de doença e de maternidade, bem como aos benefícios
tivo legítimo, os serviços disponíveis em matérias de colocação, orientação~ formação e reciclagem ou reinserção profis- familiares. uma vez que o desemprego terminar, qUando a
legislação do_ membro preveja esses benefícios e subordine,
sionais em um emprego conVeniente;
- -- direta ou indiretamente o direito às mesmas a uma condição
g) enquanto o interessado estiver cobrando algum ou~ro
benefício de manutenção dos rendimentos previstos pela legis- ou atividade profissional.
2. Quando estiver em Vigor uina declaração formulada
lação do membro em questão, com exceção de um benefício
em virtude do Artigo 5_, poderá ser diferida a aplicaÇão do
familiar, sob a condição de que a parte da indenização que
parágrafo I.
for suspensa não ultrapassar o outro beneficio. --Artigo 25
Artigo 21
1. Todo membro deverá assegurar a adaptação dos regi~
1. As indenizações a que tiver direito uma- pesSOà p-rOfe"mes legais de seguridade social relacionados com o exercício
gida em cas_o de desemprego total ou parcial poderão ser
de uma atividade profissional às condições da atividade profisdenegadas, suprimidas, suspensas ou reduzidas, na medida
sional dos trabalhadores em regime de tempo parcial cujo
prescrita, quando o interessado se negar a aceitar um emprego
período de trabalh9 QU cujos rendimentos, em condições pres~
conveniente.
2. No julgamento do caráter convenienfe de um empre- critas. não possam ser considerados insignificantes.
2. Quando estiver em vigor uma declaração formulada
go será levado em conta, especialmente, em condições presem virtude do Artigo 5, poderá se diferida a aplicaçãO do
critas e na medida apropriada, a idade do desempregado,
a antigüidade na sua profissão anterior, a experiência-adqui- parágrafo 1.
rida, a duração do desemprego, a situação do mercado de
VIl. DISPOSIÇÕES PARTICULARES PARA OS NOemprego, as repercussões desse emprego sobre a situação pesVOS SOLICITANTES DE EMPREGO
soal e familiar do interessado e o fato do emprego estar dispoARTIG026
nfvel como· conseqüência di reta de uma suspensão do trabalho
1.
Os
membros
deverão
ter_ em nwnte. gue existem di verdevido a um conflito trabalhista em andamento.
. sas categorias de pessoas que procuram emprego as quais
Artigo 22
nunca foram reconhecidas como desempregadas ou tenham
Quando uma pessoa protegida tiver recebido diretamente
deixado de sê-lo, ou que nunca tenham pertencido a regimes
do seu ~mpregador ou de qualquer outra fonte, em virtude
de indenização de desemprego ou deixado de pertencer ao~.. -,
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mesmos. Portanto, pelo menos três das dez categOrias de pes-

soas a procura de empreg_o, mostradas a seguir, deverão desfrutar de benefícios sociais, nas condições prescritas e de acordo com as mesmas.
_
a) os jovens que concluíram sua:· formação profissiOilal;
b) os joven~ que conchiíram seus estudos;
_____ _
c) os joVenS "que coricluífain seu serviço militar obr_igatório;

-

-

- - -

-

.c-Dezembrocle 1992.

2. Quando a administração não tivCr sido confiada a
um departamento governamental responsável perante o Poder
Legislativo:
a) os-representantes das pessoas protegidas participarão
da adrnirlísfração, ou estarão associadas a ela com caráter
consultivo, nas condições preScritas;
b) a _legislação nacional poderá, também, prever a particiw
pação de representantes dos empregadores;
c) a legislação poderá, também, prever a participação
de representantes das autoridades públicas.

d) toda pessoa ao término de um período de dedicação
à educação de um filho ou ao cuidado de um doente, um
inválido ou um ancião;
- ~-.-.
e) as pess·oas ·cújó cônftfge'tiver falecido., quando tiverem
Artigo 30
direitO a um benefíciO de sobrevivente;
Quando o Estado e o sistema de seguridade social concew
t) as pessoas divorciadas ou separadas;
der subvenções com a finalidade de salvaguardar empregos,
g) os ex-doentes;
h) os adultos, inclusive os inválidos, que -tenham conw - os·membrós deverão adotar as medida::. necessárias para garantir que eSS-aS subVenções sejam destinadas -c.x.clusi:vamente ao
cluído um período de formação;-fim preVisto, e prevenir-toda fr~ude ou abuso por parte dos
i) os trabalhadores migrantes ao voltarem a seu país de
beneficiários.
origem, com reserva dos díreitos que: tiverem adquirido em
virtude da legislação do último pafs onde trabalharam;
Artigo 31
j) as pessoas que anteriorrhente tenhaJ!! _trab_al~ado como
autônomos.
A presente Convenção revisa a Convenção sobrE O Dew
2. Todo membro deverá especificar, nos relatórios que w-~emprego. 1934.
.,
terá de apresentar em Virtude do Artigo _22 da CorlsHtpiç~P, _
da Organização Tnternãcional do Trabalho, as categorias de
Artigo 32
As ratificações formais da presente Convenção seião
pessoas relacionadas no parágrafo 1 que está se compromew
tendo a proteger.
transmitidas ao DiretorwGeral da Repart'içãO Internacional do
3. Todo membro deverá procurar estender progressiw
Trabalho e por ele registradas.
vamente a proteção a um riúhlero de categorias ·dé ·pessoas
superior àquele que- aCeitoU- inicialmente.
Artigo 33
I. A presente Convenção soffieri.t~ Ví'n,c-Ulárá OS mem~
VIII. GARANTIAS JURÍDICAS. ADMINISTRA TI- bros da Organiza_ção Internacional do-Tr~f?alho cujas ratifica-çOes tenham sido registradas p-élo Dire~o~GeraL.
VAS E FINANCEIRAS
2. Esta Co~v~_nção _entra_fá em vigor do.z~_rneses após
o~_!_~_gis~ro d-ãs rãtíficações de dois membros por parte do DíreArtigo 27
totwGeral. 1. Todo solicitante terá diréito a apresentar unlã .reCI_it_-- ._
3. Posteriormente, esta Convenção entrará em vigor,
mação perante o organisino que ãdministra o regime de benepara
cada membro, ·doze meses após o regisf~ó çla ~Ua ratififícios e a interpor J)osteii.ormente um re_curso perante ir.m
cação.
órgão independente em caso de denegação, supressão. suspensão ou redução das_ indcnizações ou de desacordo com relação
·Artigo ~4
ao seu valor. Deverwse-á informar por escrito ao sol.i,citante
-1. · T-odo membrÔ. que tenha rã.tificado <!presente Conw
sobre os procedimentos aplicáveis, que- deverão ser -simples
e~~~.
.
. vençãopoderá clenunciáwla após a expiração de um período
de dez anos contados da entrada em vigor mediante ato comuw
2. O procedimento de recurso dcv~ripermitir ao soliciw
nicado_ao DiretorwGeral da Repartição Internacional do Traw
tante, em conform-idade com a legislação e a prática nacioriaís,
balho c por ele registrado. A denúncia só surtirá efeitO ·um
ser re~resentado ou assessorado por uma pessoa qualificada,
ano após o registro.
esc.olhtda por ele mesmo,_ um Q_elcgado de uma organização
_2. Todo membro que tenha ratificado a presente Conw
r~pre~entativa dos t:a.b_alhadorcs ou um delegado_de uma orgaw
venção e não fizer uso da faculdade de denúncia prevista
mzaçao representativa das pessoas protegidas.
' pelo presente Artigo dentro do prazo de um ano após a expiraw
ção do período de dez anos previsto no parágrafo precedente,
Artigo 28
ficará .obrigado por novo período de dez· anos e, posteriorw
Todo membro assumirá uma responsabilidade geral_ pela
mçnte, poderá denunciar a presente .Convenção ao expirar
boa administração das instituiç_ões c s.crviços · encatr~gados, cada período de dez anos. nas condições previstas no preserite
da aplicação da Convenção.
·- ·--Artigo.
----c

Artigo 29

1. Quando a administração for confiada a um departaw
mento governamental re-sponsável perante 9 poder legis~ativo,
os representantes das pessOas pfotegidas e d9s ~mpregado!es
participarão da 3dministração. em Cotidiçõ.es -prescritaS~--cdffi
caráter consultivo.
-- - ----

Mtígo3s
1. O DiretorwGerai da Reparticição_ Internacional do
Trabalho notificará a todos os membros da Organização Intern'ª-cional do Trabalho o registro de todas as ratificações, declaw
rações e denúncias que lhe sejam comunicadas pelo_s mem,!:HO!).
da OrganizaÇão.
· ·- · -·
·- · - ··

._
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2. Ao notificar aos membros da Organização o registro
da segunda ratificação que lhe tenha sido comunicada, o Diretor-Geral chamará a atenção dos membros paia a data de
entrada em vigor da presente Convenção.

Artigo 36
O Diretor-Geral da Re:Partlçáo Internacional d()Trabalho comunicará ao__Secretárió-Geral das Nações Unidas, para
fins de regjstro, conforme o Artig<:i 102 da Carta das Nações
Unidas, as informações completas referentes a quaisquer ratificações, declarações ou·atos de denúncia que tenha registrado
de acordo com os Artigos anteriores.
Artigo 37

Sempre que julgar necessário, o Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho~ apl-eseniará
à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação Oa presente
ConvenÇãO ~e deCidirá Sobre a opoi:tunídaae- de irisáever na
agenda da Confcrêricia a -questão da sua reVisão total ou par.:.
cial.
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Artigo 38

1. Se a Conferência adotar uma nova Convenção que
revise total ou parcialmente a presente Convenção, e a inenos
que a nova Convenção disponha contrariamente:
a) a ratificação, por um membro, da nova Convenção
revista, implicará, de pleno direito, não obstante o disposto
pelo Artigo 34, supra, a denúncia imediata da presente Convenção, desde que a nova Convenção revista tenha entrado
em vigor;
b) a partir da entrada em vigor da nova Convenção revisra:;-a-presente Conv·e-riÇão deixará de estar aberta à ratificação
dos membros.
2. A presente Convenção continuará em vigor,_ em qualquer caso, em sua forma e teor atuais, para os membros que
a tiverem ratificado e que não ratificarem a Convenção ievista.
Artigo 39

As v~rsões inglesa e francesa do
venção são igualmente autênticas._

~exto

da presente Con-__ _

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 278• SESSÃO, EM lO DE DEZEMBRO
DE 1992
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Presidente da República
- N" 404 a 424/92 (n~ 827 a 846, e 859/92, na origem),
de agradecimento de comunicações.
1.2.2- Avisos do Ministro da Aeronáutica
- N9s 83 e 85/92, encaminhando informações sobre
os quesitos constantes dos Requerimentos- no;>" 727/92, de
autoria do Senador Pedro Simon, e 773/92, de autoria do
Senador João Rocha.
1.2.3- Avisos do Ministro da Fazenda
- N• 1.449, 1.450 e 1.460192, encaminhando informações sobre os quesitos constantes dos Requerimentos n?S
696 e 697/92, de autoria do Senador João Rocha, e 660192,
de autoria do Senador Pedro Simon.
1.2.4- Aviso do Ministro das Minas e Energia
- N9s 328/92, encaminhando informações sobre os
quesitos constantes do Requerimento n9 761192, de autoria
do Senador João Rocha.
1.2.5- Pareceres
Referentes às seguintes matéfíãs:
-Projeto de Decreto Legislativo n' 88/92, (n' 212-B,
na Câmara dos Deputados), que ''aprovao texto do Acordo
da Sede entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Parlamento Latino-Americano", assinado em Brasília,
em 8-7-92.
-OfícioS n' 69!92 \n' 30-CG/92, na origem), do Sr.
Governador do Estado de São Paulo - SP, solicitando
autorização do Senado Federal para emitir e colocar no
mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São
Paulo- LFTSP, destinadas à liquidação da quarta parcela

do pagamento dos precatórios judiciários de natureza não
alimentar (Projeto de Resolução n' 93/92) ..
-Mensagem n' 357/92 (n'707/92, na origem), do Senhor Vice-Presidente no exercício do cargo de Presidente
da República, submetendo à consideração do Senado Federal o protocolo de um acordp preliminar entre o comitê
de bancos credores e_a <klegação brasileira e solicitando
autorização para celebrar acordos relativos à reestruturação da dívrda externa de médio e longo prazo do setor
público junto aos bancos comerciais. (Projeto de Resolução
n' 94192.)
1.2.6- Comun_~cação da .Presidência _
-Abertura de prazo para apresentação de emendas
aos Projetes de Resolução n"" 93 e 94/92, lidos anteriormente.
1.2.7- COrillirliC3ção
Do Senador Juvêncio DiaS, referente a sUa- filiação
ao PMDB.
1.2.8 - Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado fi9 176/92, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que altera a Lei n~ 8.419,
de 7 de maio de 1992, que "dispõe sobre a política nacionaf
de salários e dá outras providências", para o fim de instituir
o reajuste bimestral.
-Projeto de Lei do .Senado n9 177/92, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que dispõe sobre a compensação ·do empréstimo compulsório sobre a aquisiÇão de
veículos, instituído pelo Decreto-Lei n~' 2.288,- de 23 de
julho de _1986, com o Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de veículos automotores de
fabricação nacional.
-Projeto de Resolução n" 95/92, de autoria do Senador Nelson Wedekin; que altera o Regimento Interno do
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Senado Federal, para criar a Corilissão de FisCalizaÇ-ão e
Controle
1.2.9- Requerimentos
- N' 900/92, subscrito pelo Sr. Juta)ly Magalhães e
outros Srs. Selladores, solicitando a prorrOgação por mais
60 dias do prazo da CPI destinada a apurar as responsabilidades pelo caos existente no âmbito dos consórcios para
aquisição de veículos automotores e de bens em geral.
- N 9 901/92, de autoria da Senadora Júnia Marise,
solicitando que seja considerada como licença autorizada
sua ausência dos trabalhos da Casa nos dias que especifica.
Aprovado.
__ _ ____ __ ___
__
- N<.> 902/92, de autOria do Senador Nelson Wedekin,
solícitando do Ministro da Educação e Desporto informa_~
ções que menciona:·
1.2.10- Discursos do Expediente
SENADOR NEY MARANHÃO -Encaminhando
à Mesa projeto de lei definindo os crimes resultantes de
preconceito de raça ou de cor.
_ -·--- _~- _ _
SENADOR AFFONSO CAMARGO - Apelo no
sentido da inclusão do projeto dos portos na pauta da
convocação extraordinária do Congresso Nacional.
SENADORA JÚNIA MARISE - Apoio de S. Ex•
à luta dos prefeitos do sul de Minas Gerais pela reconsideração da retirada da dcsativação do ramal ferroviário
ligando as cidades de Cruzeiro-SP a Soledada-MG, suprimindo suas deficiências com a criação do trem turístico.
SENADOR EDUARDO SUPUCY :_ Aprovação
pela Comissão de Assuntos Económicos da M_ensagem n<:>
357/92, relativa ao acordo da dívida externa com os bancos
credores e o voto em separado de S. Ex• àquela matéri3..
SENADOR RUY BACELAR- Regozijo pelo êxito
da Conferência da União Interparlarnentar em Brasília,
presidida por S. Ex~
1.2.11- Comunicação da Presidência
-Remessa do Projeto de Lei da Câmara n' 91/92
à sanção uma vez que a Comissão- Diretora, ao elaborar
o anexo do parecer da redação finar da prOPosição, considerou como de redação as emendas, uma vez que apenas
dão nova formatização à apresentação dos anexos sem,
entretanto, alterar-lhes qualquer conteúdo ou mérito-.
1.2.12- Leitura de projeto
-Projeto de Resolução n? 96/92, __çl_~autoria do Senador Affonso Camargo, que altera dispositivos do Regimento Interno do Senado Federal.
1.2.13- Requerimento
- N' 903/92, de autoria do Senador Magno Bacelar,
solicitando dispensa de interstícío"_e_ Prévia distribuição de
avulsos para o_ Projeto de Decreto Legislativo n" 88/92,
que aprova o texto do Acordo da Sede entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Parlamento LatinoAmericano, assina:çlo em Brasília, em _8 de julho de 1992,
a fim de que figure na Ordem do Dia da sessão seguinte.
Aprovado.
1.2.14- Ofícios
- Da Liderança do PTB, de _s"iibstituiçOes de :Õiembros_
em Comissões -permanentes.
-Da Liderança do PMDB, de substituição de membro na ComissãO Mista Especial destinada a reavaliar os
incentivos fiscais regionais.
L
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de projeto
-Projeto de Lei do Senado n" 178/92, de autoria
do Senadar Ney Maranhão, que altera dispositivos da Lei
n~' 7.716, de 5 de janeiro d~ 1989, que "define os crimes
resultantes de preconceitos de raça ou de cor, com a redação dada pela Lei n' 8,081, de 21 de .setembro de !990.
·u-ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n'' 67/92, que altera fi redação
de dispositivOs da Resolução n" 86/91, modificada pda Resolução n" 5/92, ambas do Senado Federai. Retirado da
pauta, nos termos do art. 174 do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n" 108/92 (n" 3.315/92, na
Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público _da
Untão~ que dispõe _sob r~ a estruturação do Ministério Público· do DiSfr"ito Federal e Territórios, e dá outras providências. Aprovado com emenda de redação, após parecer de
plenário favorável, tendo usado da palavra os Senhores
Cid Sabóia de Carvalho, Pedro Teixeira e Valmir Carnpelo.
Redação final do Projeto de Lei da Câmara nf' 108/92.
Aprovada. À sanção.
.
Ofício nf' S/50, de 1992, através do qual o Governo
do Estado de Santa Catarina solicita autorização para contratar operação de_crédito externo, junto ao Banco Internacionãl para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID,
novalor total de cento e cinqüenta e dois milhões e quinhentos mil dólares. destinada a fihanclar o Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais e o Projeto
Corredores de TranspOrtes, para construção de novas rodovias e restauração das já existentes. Retirada da pauta nos
termos do art. 175, alínea e, do Regimento Interno.
Ofício n~ S/53, de -199z": a!iavés do qual 9 Governo
d_o Estado do Paraná _solicita autoriZação para contratar
operação de crédito externo, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, no valor total de cento
e.setenta e três milhões e quinhentos mil dólares, destinada
a vía.bilizar a implantação do Projeto Corredores de Transportes daquele Estado. Retirado da pauta nos termos do
art. 175, alínea e, do Regimento Inter:no.
Ofício n? Sn7, 9e 1992, atr.a~és do .qual o _Gm1_erno
do Estado de Goiás solicita autorização para contratar operação de crédito externo, no valor de dezoito milhões,
setecentos e oitenta e dois mil e quinhentos _e _cinqüenta
dólares, destinada a financiar o Pi"ojeto em Área de Cerrado. Retirado da pauta nos termos do art. 175, alínea e,
do Regimento Interno.
Projeto de Lei da Câmara n' 102191 (n' 4.276/89, na
Casa de origem), que determina a impressão de advertênda
em rótulos e embalagens de alimentos industrializados que
contenham glúten, a fim de ,evitar a doença celíaca ou
síndrome celíaca. Aprovado. A sanção.
Mensagem n' 368, de 1992 (n' 730/92, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Doutor José Anselmo
de Figueiredo Santiago, Juiz do Tribunal Regional Federal
da 1~ Região, com sede em Brasífia- DF, para exercer
o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na
vaga resetvada a juízes dos Tribunais Regionais Federais,
decorrente do falecimento do Ministro Geraldo Barreto
Sobral. VQtação adiada por falta de quorum.
·1.2.15- Leitura
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Projeto de Lei da Câmara n" 11/91~Complementar (n9
69/89wComplementar, na Casa de origem), de iniCiativa
do Ministério Público da União, que dispõe sobre a organização, as atribuições_ e o. ~estatuto do Mini.sté_rio Público
da União. Votação adiada por falta de quorum.
1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Premência da reestruturação do Servjço Público. Responsabilidades do Congresso Nacional na reconstrução do País
com o Governo Itamar Franco.
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Difiéu1dades financeiras pelas quais atravessa o Poder Judiciário do Distrito Federal.
SENADOR NELSON WEDEKIN- Polémica sobre
a permissão ou não de testes de vacina _cnntra o vírus HIV
em nosso País.
SENADOR MARCO MACIEL - A situação das
estradas brasileiras e a 21~ REDORE ,....-Reunião dos Diretores de Órgãos Rodoviários Estaduais.
- SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -"-~Quadro da
miséria nordestina e a necessidade da implementação de
um projeto de vontade política para pó r fim ao seu subdesenvolvimento, nos moldes do .. New Dc.al" do Presidente
norte-americano Franklin Delano Roosevelt para o Vale
de Tennesse.
SENADOR DIVALDO SURUAGY- Apelo pelo
acolhimento do Sr. Ministro da Fazendo do pleito da operação visando a celebração- dos contratos referentes ao volume _dos créditos que as empresas detêm junto à União,
de acordo com a Portaria SFN n~ 82, de 15 de maio de
1992.
SENADOR ODACIR SOARES -Concessãõâo be,
nefício do "vale-refeição" aos servidores públicos.
1.3.2 - Comunicações da Presidência
-Término do prazo para apresentação de emendas
ao Proje-tó de Decreto Legislativo n" 2/86 (n" 97/85, na
Câmara dos Deputados) c do Projeto de Resolução n<:'
91/92, sendo que a este foram oferecidas três _emendas.
-Convocação de sessão extraOrdinária a realizar-se
hoje, às 18 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.4 -ENCERRAMENTO
2- ATA DA 279' SESSÃO, EM 10 DE DEZEMBRO
DE 1992
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Requerimentos
~No 905/92? de urgência para o Projeto de Resolução
n"' 91/92, que altera artigos do RegulamcntQ Admiriistrativo
do Senado Federal, reestrutura o Serviço de Segurança,
e dá outras providências~
- N" 906192, de urgência para o Ofício n' S/59, de
1992, relativo a pleito do Governo_do Estado de Minas
Geia is.
2.2.2-- Comunicação da Presidência
Designação da Çomissã_o para emitír parecer sobre
a ,Proposta de Emenda à Constituição n" 11/92, que altera
os arts. 5!; III, JI9; 1:!0 e 128, suj)rimeoo·s 2'-dó ait:
121 da ConstituiÇão Federal e adita dispósiiiVõS áo Ato
das Disposições Cáristitucionafs Transitórias. ·
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2.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n' 88/92 (n' 212/92,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
da Sede entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Parlamento Latino-Americano, assinado em Brasl1ia.
em 8-8-92. Aprovado. À ComiSSãO Diretora para a redação
final.
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Requerimentos n'~' 905 e -9U6, -de 1992, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados.
- Redação final do Projeto de De_creto Legislativo
n" 88/92, constante da Ordem do Dia da presente_sessão.
Apr~vada nos termos do Requerimento n\' 907/92. À pro·
mulgação.
2.3.2- Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, -às 18 horas e 20 mínutos. com Ordem _do Dia que
designa.
2.4- ENCERRAMENTO
-3- ATA DA 280' SESSÃO, EM lO Dl'; DEZEllimRo
DE 1992
3.1-ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1- Parecer
Referente à seguinte matéfia:
Projeto de Decreto Legislativo n\' 85/92 (n~ 104-B, de
1991, na origem), que aprova o texto do Acordo de Seguridade Social ou Segurança SOcial, ceh~b!ado entre -o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Portuguesa, assinado em Brasília, em 7 de maio
de 1991.
3.2.2 - Requerimento
No 908/92, de urgência para o Projeto de Resolução
n~ 69/92, que autoriza o Governo do -Estado de São Paulo
a emitir e colocar no mercado através de ofertas públicas
2.537.216.271.494 LFTSP, destinadas à liquidação da 4'
parcela dos precatórios judiciais de naturaza não alimentar.
3.:>-0RDEM DO DIA
Projeto de Resolução n"' 74/91, que altera dispositivos
do Regimento Interno referentes à tramitação de proposta
de emenda à Constituição. APióVãdo o substitutivo, ficando prejudicado o projeto. À Comissão Diretora para redigir o vencido para o turno suplementar.
3.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
Requerimento n" 908/92, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
3.3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima ses~
são

3.4- ENÇERRAMENJO ~ ~ ~~ ~
4- ATOS DA COMISSÃO DIRETO"RA
N'' 41 a 54, de 1992
5- ATOS DO PRESIDENTE
N~ 466 e 467, de 1992
N• 214/90 (Apostila)
6- MESA DIRETORA
1.::. LÍDERES E VICE-LÍDERESDE PARTIDOS
8- CQMPOSlÇÃO DAS COMISSÕES PI!:RMA- NENTES
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Ata da 278a Sessão, em 10 de dezembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidéncia dos Srs .. Mauro Benevides, Magno Bacelar e Bello Parga
ÀS 14 HORAS E 30 MINrftbS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

As informações foram anexadas aos Requerimentos, que vão ao arquivo, e encaminhadas cópias aos
- ReqUerentes.

Affonso Gamargo - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra
-Antonio Mariz- Aureo Mello - Bello Parga - Beni V eras
-Carlos De'Carli - Carlos Patrocfnio- César Dias - Cid sa.
boia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Divaldo Suruagy- Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Gerson camata - Humberto Lucena - Iram Saraiva - Irapuan Costa
Júnior - Jarbas Passarinho -João França - Joao Raeha Josaphat Marinho- José Richa -Júnia Marise -Jutahy Maga!Mes - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Magno
Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco
Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides - Meira Filho Moisés Abrao - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Pedro
Simon - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronan
Tito - Ruy Bacelar - Wilson Martins.

PARECERES
PARECER N• 450, DE 1992
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de Decreto Legislativo o~ 88, de
1992 (Projeto de Decreto Legislativo o~' 212-B, de 1992,
na CD), que "Aprova o texto do Acordo da Sede entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Parlamento l.atioo-Americaoo", assinado em Brasllia, em
8-7-92.
Relator: Senador Jonas Pinheiro
I - Relatório
Respaldado no artigo 49, inciso I, da Constituição Federal, o Presidente da República, através da Mensgam n~ 568,
de 3 de setembro de 1992, submeteu à resolução definitiva
do Congresso Nacional o texto do "Acordo da Sede ~ntre
o GovernO da República Federativa do Brasil e -o Parlamento
Latino-Americano", assinado em Brasl1ia, em 8-7-92. O docuniento em tela está acompanhado da competente exposição
de motivos do Ministro c;l~ Estado das Relações Exteriores.
2. Quando da sua regular tramitação pela Câmara dos
DepUtados, a matéria obteve, segundo a Seção de Sinopse
(fls. 26) daquela Casa Legislativa, a aprovação em Plenário
e em turno únicol do parecer proferido pelo ilustre Deputado
Robe~to Magalhães, "em substituição à CCJR, que concluiu
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa".
Encerrada a sua discussão, o projeto foi posto em votação
e ali aprovado, como provada foi, igualmente, a sua Redação
Fiilal. Finalmente, despachado em 24 de novembro de 1992,
a aproposição legislativa chega a este Senado Federal como
PDL n 9 88, de 1992, para exame e lançamento do competente
parecer.
É o relatório.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A lista de
presença acusa o comparecinlento de 45 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. __
Sob a proteção de Deus, íqiciamos nossos trabalhos.
O Sr. i" Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
N•' 404 a 424, de 1992 (n• 827 a 846, e 859/92, na origem),
de 8 do corrente, de agradecimento de comunicações, referentes à aprovação das matérias constantes das Mensagens
SM n•' 228 a 232, e 234 a 252, de 1992, e da Mensagem
CN n' 76, de 1992.
AVISOS DO MINISTRO
DA AERONÁUTICA
Avisos noS 83 e 85/92, de--7 -dO Corrente, encaminh.ando
informações sobre os quesitos constantes dos Requerimentos
n• 727, de 1992. do Senador Pedro Simon, e 773, de 1992,
do Senador João Rocha.
AVISOS DO MINISTRO DA FAZENDA
Avisos n91 1.449, 1.450 e 1.460/92, de 2 do c~núlte~ encaminhando informações sobre os quesitos cQnstantes dos Requerimentos n~ 696 e 697, de 1992, do Senador João Rocha,
·~
e 660, de !992, do Senador Pedro Simon.
AVISO DO MINISTRO
DAS MINAS E ENERGIA
Aviso no 328, de 9 do corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 76i ,de 1992, de autoria do Senador João Rocha.

.

II - Voto do Relator
3. Co}Do bem e_nfati:za a exposição de motivos ministerial, o Acordo em tela "Segue, c_om as adaptações cabíveis
à situação específica, o modelo adotado para instrm:n~ntos
do gênero relativos a organizações iô:temadôóâis com representação ou sede no Brasil". E é fruto de decisão_ aprovada
durante a XIII Assembléia Ordinária, nos termos do artigo
8 do. Tr~tado de Institucionalização. Seguindo a praxe reservádã para casos semelhantes, á ''Parlatino" (Parlamento Latino-Americano) gozará, ein território brasileiro, da "capacidade jurídica e dos privilégios e imunidades necessários para
o cumprimento de suas funções e a realização de seus propósitos", (Artigo 2) e terá sede na cidade de São Paulo, com
as garantias diplomáticas normais de inviolabílidade e isenção
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de impostos federais. Poderá, entretanto, .. ter fundos monetários-nu Brasil, em qualquerdivíSa, transfêríveiS para ·o exterior de acordo com a legislação brasileira". (artigo II.)
4. Em face do exposto, somos- pela adesão do Brasil
ao texto integral .. Acordo da Sede _e_ntrc o_ Governo çla República Federativa do Brasil o Parlamento Latino-Anieritaifo", -assinado em Brasnia, em 8-7-92, nos exatos termos do Decreto
Legislativo erri exame.
É o Parecer, s.m.j.
Sala das ComiSsões. 10 de dezembro de 1992. ___, Irapuan
Costa Junior, Presidente- Jonas Pinheiro, Relator- Marco
Maciel - Pedro Teixeira - Ronan Tito -- Álvaro Pacheco
- João Calmon- Aluizio Bezerra- Moisés Abrão- Jarbas
Passarinho.
PARECERN• 4SI; DE 1992
Da Comissão de AssUntOs Econôriiicos, em plenário, sobre o Ofício "S" no69, de 1992 (Of. Deg/n~ 30-CG,
de 17-11-92, na origem), do Senhor Governador do Estado de São Paulo, solicitando autorização do Senado Federal, para emitir e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP
destinadas a liquidação da quarta parcela do pagamento
dos precatórios judiciários de natureza não alimentar.
Relator: Senador Pedro Simon
O Governador do Estado- de Sãó Paulo- encãminha ao
Senado Federal solicitaçãd-no'séhtidó de que seja autorizada_
a emissão e colocação no mercado, através de oferta~.qSúblicas,
de 2.537 ,216.271.494Letras FinancCJ.raS dci TeSOurO do Cstãdo
de.São Paulo- LFTP, para pagamento do 4" oitàyo deprecatóribs -jU:diciais pendentes, de sua responsabilidade. -Fundamenta-se a Solidtiiç:rõ no disprisotó no art. 33 e
seu parágrafo únicõ,' do Ato das DisposiçõeS CõhSLiftiCiOhã.is
Transitórías. O c:j_uar permitr;: às en.fidades._devedorãs emitir
títulos de dívida pública, nãó computados para efeitos de limite
de endividamento. com a finalidade de liqUidar pagamento
de precatórios judiciais, de natureza não alimentar.
O pleito se enquadra ná art. 79 da RCsOluÇãO ri" 36/92;
do Senado Federal, cjue regulamentã ·-'firriites-globais e condições para as operações de crédito inierrio ·e _eXtei'llOdos- Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e suas aútarquias".
A operação possui as seguintes características:
·
a) quantidade: 2.537.216.271.494 LFTP;
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial)~
d) prazo: até 2.543 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00, nas respectivas datas-base;
f) previsão de colocação c vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação Dezembro/92
Data-base 30-9-92 ·
Vencimento 15-9-99
Quantidade 2.c537.2.16.27JA94
g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79, do Banco Central;
h) autorização legislativa: Lei n' 5.684, de 28,5-87, Decretos n" 29.463. 29.526 e 3Q.26r, de 29,12-88, rS-1-89 e
16-8-89~- re-spectivamente, ·e Resolução SF n_~ 6l,_de~30-f2-9L
Integram o processo sob análise os documento_s exigídos
pela Resolução n<:> 36/92, acima rcfCiida, entre os qua"is o Pareçer do Banco Central sobre a solicita:Çãó:Ness_e Pare_C_er (Parecer DEDIPICODEM'921n• 463, de 25-11-92), o Banco Central
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constata que a dívida mobiliária do Estado de São Paulo atingia o montante de Cr$28.977.575,1 milhões em 30-9-92, e
que o pleitç sob exame impliCa elevação de 8,76% nesse volume.
Ainda que o perfil da dívida, após a emissão pretendida,
téhha seus vencimentos estendidos para até 1999, com diminuição das proporções nos anos mais próximOs, fica claro
o impacto que provoca. rã nó-segme-nto <:lo mercado absorvedor
destes títulos.
Foram adequadamente atendidas as exigências de apresentação do Plano Plurianual, Lei Orçamentária e de Diretrizes Orçamentárias e das certidões de inexistência de débitos
junto à Receita Federal (PIS/PASEP), Caixa Económica e
INSS.
Assim, estando o pleito instrUído de acordo com a Resolução n_\' 36/92 e diante de sua clara fundamentação constitucional, somos de pàrecer favoràvel a sua -aUtorização nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 93, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas,
2.537.216.271.494 Letras Financeiras do Tesouro doEstado de São Paulo - LFTP, destinadas a liquidação
da quarta parcela dos precatórios judiciais, de natureza
não alimentar.
O Senado Federal resolve:_
_
__
Art. 1'' É autprizado o Governo do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução n'' 36/92, do Senado Federal,
a emitir e colocar no mercado, atiavés de ofertaS públicas.
2.537 216.271.494 Letras Financeiras do Tesouro do Estado
de São Paulo -LFTP.
_P:arágrafo único. Destinam-se os recursos advindes da
emissão autorizada neste artigo. ao pagamento do 4'-' oitavo
de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade daquele Estado.
Art. 2\' A emissão obedecerá às seguintes condições:
a) quantidade: 2.537.216.271.494 LFTP;
b) modalidade:_nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeitas do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: até 2.543 dias;
e) valor nominal: Cr$1,00, nas respectivas datas-base;
n previsão de colocação_e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
Colocação Dezem bro/92
Data-base 30·9-92
Vencimento 15-9-99
Quantidade 2.537.216.2"11.494
_ g) for~a de CC?locação: atrayés de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n' 565, de 20-9·79, do Banco Central; ·
h) autorização legislativa: Lei n• 5.684, de 28-5-87, Decretos n•' 29.463, 29.526 e 30.261, de 29-12-88, 18-1-89 e
16-8-89, reSpectivamerite;·e ResOluÇão SF n"' 61, de 30-12-91.
Art. 3" A presente autorização deverá ser exercida no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de sua publicação.
Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
pUblicação.
·
- .Sala das Comissões, 10 de dezembro de. 1992. - RaimUndo Lira, Presidente - Pedro Sim9n, Relator - César
Dias- Ronan Tito- Pedro Teixeira- Ruy Bacelar- Affonsõ Camargo - Gerson Camata - Edua-rdo Suplicy - Bello
Parga - Nelson Wedekin - João Calmon - B_eni -Veras
- Divaldo Suruagy.

10192 Sexta-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIÓNAL (S~ção II)

PARECER N• 452, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre a Mensagem n 9 357, de 1992 (Mensagem n9 707/92, na origem),
do Senhor Vice-Presidente no exercício do cargo de Presidente da República, submetendo à consideração. çlo
Senado Federal o protocolo de um acordo preliminar
entre o comitê de bancos credores e a delegação brasileira e solicitando autorização para celebrar acordos
relativos à reestruturação da dívida externa de médio
e longo prazo do setor público junto aos bancos comerciais.

Relator: Senador José Fogaça

Está em pauta a Mensagem Presidencial, n• 357, de 1992
(Mensagem n• 707/92, na origem), do Senhor Vice-Presidente
em exercício do cargo de Presidente da Repúb1cia submetendo
à apreciação do Senado Federal o protocolo de um acordo
preliminar entre a delegação brasileira e o chamado ''comitê
dos bancos_ credores".
Nos termos do arr. 52, inciso v~ p_a _Constituição Federal,
"'compete privaüvarriente ao Sena-do Federal autorizar op~ra
ções externas de natureza financeira, de interesse da União!
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dOs Municípios". Esse dispositivo con~titucional_foi regulamentado pela
Resolução n"' 82, de 1990, do Senado Federal, que estabelece
"condições para a renegociação da dívida externa brasileira".
Assim sendo, cabe a esta Comissão de Assuntos Económicos
examinar tecnicamente'o protocolo, zelando pelo cumprimento dos parâmetros fixados pelo Senado Federal na Resolução
n"82.
:
--~
-_--:
---_ --'---O protocolo em questão está sendo apresentado ao
do Federal, não como um contrato -definitivo, e- sim como
uma proposta preliminar elaborada a quatro mãos pela delegação de negociadores brasileiros e um comitê de dezesseis bancos comerciais. Caso -seja aproVàdo pelei Sen-ado Federal, o
protocolo terá ainda que ser formalizado e detalhado. Em
etapa posterior, serãó redigidos os contratos de renegociação
propriamente ditos, que entrarão em vigor apenas após submetidos à adesão individual de cada· uma das centenas de
instituiçõe~ éredoras. Aprovado o acordo ainda este ano no
Senado dada a complexidade do processo de {ldesão dos mais
de 700 banco comerciais que se constituem- em credores do
Brasi!, a expectativa do Governo· brasileiro (segUndo o ítem
38 da Mensagem Preside~~!~!) é de que somente em 30 de
junho de 1993 estaria definitivamente fechado esse_ acordo
de reescalonamento.
Antecedentes do Acordo
Antes de prÇ>ce_der a uma av~~iação técnica- do acordo
é importante ter presente o conteXto histórico em que el;
está sendo discutido. O Brasil em particular e a _América
Latina em ·geral atravessaram a nia]or parte--da década de
oitenta sob o peso da c:ris~_ cJ? dívida externa. Impulsionada
pelo aumento dos jurõs internacionais, a díVida externa brasileira se tornou um fardo penoso para o Governo e-- para o
povo brasileiro.
·
_
- -Desde 1983 ,__ graças às condiçõ~s que se estabelecei3m
no cenário finanCeiro internacional, com o advento da era
Reagan e a administração Paul Volker no Federal Reserve
Board dos Estados Unidos, que propiciaram uma ·elevaçãO
brutal dos_ juros inteTI;~aciOnais, ·o_ país V(!ITI inlpôifdo ã Sim
próprio tremendos sacrifícios no intuito _de pag_á~l_a._Ao_custo
do desenvolvimento econômíco, da paralisação de muitos investimentos públicos, e da própria estabilidade de preços,
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o Brasil passou a efetuar vultosas remess~s líquidas aos credOres internacionais. Entre 1985 e 1989, realizamos uma remes~a
financeira líquida da ordem de US$49 bilhões.
Apesar de essas remessas serem elevadíssimas tanto
termos absolutos quanto em· relação aõ PIB brasileiro; €
nem sempre foram suficientes para cumprir os termos de pa
menta exigidos pelos credores. Após a crise da dívida exten ,
os bancos comerciais adotarªm uma postura tão radical na
cobrança da dívida externa que, apesar de o Brasil ter sido
o melhor pagado:;:- da America Latina, ainda assim permaneceu
sob ameaça de estrangu~'!mento cambial. A redução da dívida
externa foi_ encarada inicial_mente pelo governo americano como_ u~ assunto proibido. Quebrar esse tabu era importante
e decisivo para a estratégia dos países devedores.
Entre 1983 e 1986 realizamos três acordos absolutamente
ortodoxos de reescalonamento da dívida externa, e - justamente pelo seu caráter draconiano - não conseguimos cumprir integralmente nenhum deles. Finalmente, em 1987, sob
ameaça de nova crise cãrnbial, o Brasil declarou pela primeira
vez uma moratória parcial da dívida externa. Embora tenha
tido vida curta, a chamada moratória Funaro foi um evento
internacional de grande signifiqdo político. Foi a prírileil'a
vez em tempos recentes que um país devedor de importància
ousou se rebelar contra o pagamento da dívida externa: e
exigir condições de pagamento compatíveis com a retomada
do cr~ci111~nto e com a··estabilização económica.
-E pouco reconhecer que a moratória custou caro ao Brasil. Mas não é menos verdade que somente após a crise de
87_ o pano de fundo das negociações começou a se _ffiodificar.
Após a queda de Dílso_n Funaro, a renegociação da dívid3
brasileira foi confiada ao Ministro Bresser Pereira, que tentou
vender em 1987 ao governo- americano a idéia da redução
e securitização da dívida externa brasileira. Diante da recusa
do governo americano, ·a Governo brasileíro- tentando quebrar o isolamento do Brasil - decidiu celebrar um acordo
de reescalonamento convencional. Foi adotada então uma
estratégia de negociação pragmática. O Brasil abandonou incondicionalmente a moratória e, a_ partir d_e 19_88, passoU a
fazer pagaJJ:Jentos maciços aos bancos internacionais. Tentando romper um círculo de giz, passamos de um extremo
a outro.
Ademais, o Brasil tinha uma Assembléia Nacional Constit~inte em andamento. A nova ConstituiÇãO trazia a obrigatonedade de que todas as operações externas oficiais do Brasil
fossem submetidas ao Senado Federal.
O último acordo de reescalonamento da dívida externa
foi assinado em 22 de setembro de 1988, treze dias antes
d~ proi_Dulgação da Constituição de 1988.. Esse acordo, que
não pro~"rcionou nenhuma redução na dívida externa, foi
negociad9, portanto, sem-de forma centralizada e sigilosa,
sem a devida prestação de contas ao Senado Federal. Os
métodos centralizadores de negociação mereceram CnifCas seVt?ras da Comíssão Especial da Dívida Externa do Senado
Federal que, em seu Relatório de março de 1988, observo.u
que ''a9 contrário dos Ministros Funaro e Bresser Pereira.
que mantinham a Comissão permanentemente informada a
respeito da evolução das negociações, o Ministro Maílson da
Nóbrega restringiu a prestaÇ'dO de informações tanto à opinião
·;_pública como ao Congr~o, tornando mais difícil o ã.coffipa-nhamento desses .entendimentos".
0_- acOrdo "pragmático" do Ministro Maílson teve vida
curta e impôs ao País grandes sacrifícios econômic_os. Em
1988, o saldo comercial brasileiro atingiu o recorde históricO
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de· ruptura do cquilíhrio do orçamento púhlico c das conta:-;
de US$19.184 milhões, aproximadamente 7% do PIB. Esse
externas. Em outras palavras, persiste uma tributação pendensuperávit viabilizou a aceleração das remessas financeira ao
exterior, que atingiram nesse ano _a cifra de US$12.891 mite, uma espada de Dâmocles suspensa sohre as finanças públicas e o balanço de pagamento do país.
lhões. Além dessas remessas. o Minis-tro Maílson ainda autoriA retenção de juros resulta, inclusive, no contínuo crescizou pagamentos informais (cm cruzados) de US$2.907milhões
filS!..ntQ de uma dívida já excessivamente elevad_a, aumentando
e conversões da dívida da ordem de_ US$3.756 milhões. O
a hipoteca de valor incerto que paira sobre a economia do
Brasil voltou a ser durante algum tempo excelente pagador
pafs. Qualquer melhora na situação fiscal c cambial é motivo
da dívida externa, mas a custa da_ interrupção do crescimento
pàTà "(j\.ié os credores externos redobrem os seus esforços de
econômico e da quadruplicação dos índices de i o fiação. Assim,
cob,rar a taxação pendente transformando assim o processo
diante da imposição-de sacrifícios tâo desproporcionais, a resisde ajustamento interno numa verdadeira tarefa de Sísifo. A
tência brasileira ~e esgotou dentro de pqucos meses. Sob_ameadedsão de protelar o encaminhamento do problema externo
ça aberta de hipt.!rin_flação, o ~rasil teve que voltar a suspender
s_erá interpretada como um sintoma de he~itação e fraqueza,
os pagamentos da divida externa_ em 1989. _Com cfcífú~ --acontribuindo para- aumentar a inségurança das expectativas
partir de primeiro de julho de 19RY, a Res.olução n" 1.564
internas e estimular as pressões externas no sentido de que
do Consclh_o Monetário Nacional determin-ou a suspensão das
o país retoml! o pagamento da dívida'". (Extrato do artigo
remessas para o exterior. Entre outras, as remessas aos bancos
''A ReestruturaçãO l)ililateral da Dívida Externa Brasileira",
comÚciais. O Brasil declarava moratória.
de Arno Meyer e Paulo Nogueira Batista Jr. - Fundação
Percebeu-se, então, que a dívida externa tem uma enorme
do _D~envolvimento Administrativo, maio/1990.)
correlação com a presença c influência do país na Cõiliunidade
. ~ .finalmente, o cenário interna~jonal já __ nã9 era tão host~l
financeira iiltCrnacional.
às propostas origiOãlmcntc apresentadas por Dílson Funaro
A moratória- ou. seja- a rigorosa c_ absoluta suspensão
e-B~CSSCI- Percíra. ·Mantendo uina m"oratória parcial, o BraSil
das remessas para o exterior não aplacou o process:o inflaciop~ssou então a negociar a redução e a securitização da dívida
nário. Pior: foi cxatamcnte sob_morató_ria que o Brasi atingiu
externa nos moic!Ç!s do Plao Brcsser. Em 8 de ahril Qe_l991,
a rriais alta taxa de inflação -de toda a sua História, chegando
o GO\rúno brasiielrO celebrou cOin Os credores um·· acoido ·
ao final daquele ano com fortes sinais de perinflação. O propara pàgamento dos juros atrasados (em 1989 e 1990). Do
cesso hiperinflacionário chegou ao seu ponto culminante no
saldo de juros devidos e não pagos, o Governo brasileiro
início de 1990, antes da pos·se do novo governo, ultrapssando
pagou em espécie 25% do total devido, observado o limite
todas as barreira imagináveis c todos os precedentes. na história
de US$2 bilhões, sendo que os restantes _75% _s_eriarn nevados
econômica do Brasil.
mediante a emi_ssã_o de bónus pelo Governo brasileiro. Os
, Qua,ndo o_ Presidente CoJ1or. tomou posse, cm março de
hônus de juros atrasados. cuja emissão ·só deveria ser feítã.
199.0., .o Brasil estava _há nove meses em rnoratóiíÇt- Ji3icial.
após a realização· do acordo de princípios de reestruturação
Ao contrário do Ministro Mailson, que interrompeu a moraàó estoque da dívida, jã foi consubstanciada e tiveram os
tória pa-ra negodãr a dívida, a equipe do Presidente Collor
decidiu mantê-la_como.instrumGnto de pressão sobre os bancos . córltiatos assinados em 10 de setembro de 1992. Segundo
comerciais.
a Exposição de Motivos, a primeira emissão dos bônus estava
prevista para fins de novembro de 1992.
Entre um quadro e outro, isto é, entre o quadro de juros
escorchantcs c imposições draconianas de 83 a_ 87. e a declaAvaliação
ração de moratória (tese c antítese). -sígilificativamente_o início
dos_anos_90_foi marcado pela compreensão, por parte dos
Uma análise cOmparativa en!~e o acordo brãsileiro e o~·
credores, de que algo era preciso mudar. Por parte dos devedodemais acordos de reescalonamentos realizados por devedores
res, desenvolveu-se a percepção (dado o isolamento e a exclulatino-americanos sob o amparo do Plano Brady mostra que
sãp do Brasil no mercado financeiro mundial) de que o não-paa negociação br~silcira apresento~ significativas vantagens.
gamento da dívida externa não poderia _eternizar-se e tinha
O 'Brasil conseguiu. em quase todos os tópicos importantes
tão somente uma função estratégica. Jamais O Brasil poderia
teiinos amplamente superiores aos de México, ·Venezuela c
pensar em integrar-se de _forma soberana à comunidade finanUruguaí.
ceira, .absorvendo a poupança externa imprescindível à retoMelhor do que o acordo brasileiro somente o da Costa
mada do seu crescimento económico, se n"ão desse à questão
Rica, -país cuja dívida em volurric ri <lo pOde sequer ser colocada
da dívida externa um novo _enfo_que. Aqui, cabe citar uma
como parâmetro ou medida. A pequenez da dívida costa-riimportàn:te manifestação de economistas brasileiroS: " ... um:ã
qu~-nha-permitiu~l_he adotar o regime de buy back (cornpra
opção aparentemente atrcnte_seria a de simplesmente manter
de _tftulos no mercado secundário). Essa estratégia, se adotada
a moratória parcial por tempo indeterminado, na expectativa
pelo Brasil dado o volume de nossa dívida traria duas consede que venha a ocorrer uma evolução_fay_orável das possibiqüências: t•) a imediata valoriZação dos títulos (tal como aconlidades de negociaçã<? intCmai:ion-al. Esta continuação da mot~~~l! com a Co_Jt~ Rica), o que significaria a impossibilidade
ratória preservaria uma fonte- aufomátíca--de finandã:rileti.to
de completar a operação. 2~) O Brasil perderia significatie permitiria, ademais. -concentrar esforços oa consolidação
v~rnente a sua capacidade de absorção de novos recursos,
do ajustamanto interno.
dada a sua _deficiência como tomador de empréStimos e seria
Não obstante, este caminho não é o mais recúmendável
obrigado a aceitar spreads extremamerite pesados em qualquer
nas atuais- circunstâncias. A- moratória- parcial não pode ser
operação. Em outras palavras: uma solução corno aquela a-doconsiderada uma sotUção_ duradoura. uma vez que apenas
tada pela Costa Rica somente um país como a Costa Rica
·prorroga a vulnerabilidade decorrente do problema da dívida
poderia obter (considerando que a Costa Rica não tem exérexterna c dificulta, portanto, a formação de expectativas favocitOe-entiega sua segurança aos E.stados Unidos).
,
ráveis à consolidação do programa de estabilização. Amera
Uma comparação politicamente honesta, para avaliar o
~curru.J.Iação de ·attasados mantém uma ameaça permanente
acordo ora proposto pelo Brasil, só pode ser feita em relação

10194 Sexta-feira.}!

DIAJUOpü CONG!l-ESSÚ t:!AGONA,L (Seç;lp U)

Estimativa do desconto efetivo
na renegociação do Brasil
Em US$ bilhões

a dívidas do mesmo porte, de países como México. Argentina
e Venezuela. Por t;:~ses paramctros- c qualquer outr() seria
idealístico c improvável - o acordo bré.!sileiro é de longe
o melhor.

Percebe ser compctcnteml!nte estruturada a estratégia
brasileira de negociação: o _Bras.i.l reservou-se O.. direito de
não aceitar uma distrihuiÇão dcscquilihrada de. opções. Temos. pois, instrumentos para colocar a negociação~~ conversão dentro dos parâmetros que pos!-!am interessar ao Brasil:
não desejamos, nas opções de convcr?ão, um vglume tüQelcvado que possa causar impacto -i-ilflacion~~io_ ~a economia brasileira; tampouco é interessante para o Brasil uma supressão
ahsoluta de tal alternativa. pois isíiO nos ohrigaria a maior
desembolso na compra de gan.mtias.
Note-se, po·r outro lado, que a conversão aq_par.da dívida
brasileira, para lnvestiml!"nio em programas como o de priva ti·
zação.,- não é admitida pelo artigo 5" da Resolução n" R2/90
do Senado Federal, s_egundo o qual ~omentc poderão ser utili·
zados no Programa Nacional de Dcsestatização os créditos
da dívida externa que sofrerem deságio prévio através de mecanismos de mercado.
É extremamente importante chamar atenção para esse
ponto. A decisão do Sei1ado Federal, neste caso, de~erá obedecer a critérios estritos qUe possibilitem um ganho negocial
estratégicq ao Brasil. No caso de haver urna preferência suPerlativa relativamente aos chamados Bônus·de Conversão, poderá o Senado objetar as permutas, antes da assinatura dos
contratos. quando apreciar o balanceamento das opções.
No que tange ao financiamento das garantias. os recursos
oficiais previstos pelos negociadores, deve representar 30%
do valor global das cauções que terão q':l-e ser levantadas pelo
Brasil para garantir os btúws ao par. os bónus de desconto
e os chamados ·•FJirh''. O Bird c o BID acenam com US$800
milhões, enquanto o FMI oferece US$400 milhões. totalizando
US$1,2 bilhão por parte dos organismos multilaterais.
Essas operações são realizadas sob o regime _s_tand by,
uma opção adotada pelos negociadores brasileiros que encerra
nítida vantagem política sobre o acordo realizado pelo México,
no que tange à obtenção de recursos oriundos dessas instituições. Se o Brasil realizasse não uma opcraçüo stand by, _mª_s
um EFF (Extende_d Financial Facility). obteria um financiamento maior, talvez semelhante ao do México. de US$1 ,6
bilhão de dólares. ma"> seria obrigado a aceitar, cm troca,
a presença dós técnicos do FMJ dentro do país por 3 anos.
Trata-~e. cvidentetemcnte, de uma decisão política. _México,
Venezuela e Argentina obtiveram um financ~am~ntõ maior.
Mas esses países se .s.ubrneteram a e);igêhcias C- regras maiS
duras, passivas de__ questionamento político c que- nas atuais
circunstânciaS no caso do Brasil -seriam dificilmente _equacionadas.
- --0 fato de ter optado por uma operação_ stan~ ~:Y _não
impede, entretanto, que o Brasil reivindique lifmcm~nte um
maior apoio do BID. do Banco Mundial e do FMJ no financiamento das garantias aos bónus ao par, aos bónus de desconto
e aos chamados "Fiirb".
É justo esperar e reivindÍC<:tr junto aOs organismos inultilaterais aportc de fifuliú:Jamcnto às garantias da ordem de
US$1,2bilhão.
_.
Segundo estimativas técnicas. o p-resente acordo pode
proporcionar ao Brasil des__contos como os que vemos na seguinte tabela, que resulta de um estudo económiso-_.do Banco
Central, e que aqui apresentamos apenas para efe1to de contri·
buição ao debate_._

e

_pez_embro de_199~

Dívida bancária afetada pela renegociaçao ·····~···· 56,0
1.1) Principal renegociado .... ·--·-·-·"""····-~·-···---.~· . 50,0
1.1.1) Dívida elegível ao Menu ······-··-····""···.. 40,0
1.1.1.1) MYDFA ......... _..........-.... , ....... -.~- 25;0
1.1.1.2) Dívida Vincenda ··········--·······"··'····· 15,0
1.1.2) Dívida elegível a tratamento diferenciado .. 10,0
1.1.2.1) bancos brasileiros ·····-·········--~ .. ···~· ·• 6,0
1.1.2.2) Dinheiro novo/88 .......... ·-······-·····-·· 4,0
1.2) Juros 91/92 renegociados ............ ---····-·-···--·· 6,0
2. Descontos captados ...... ~....-... ~.--.......-.-..·=-:-.;::..~-;..... 12,2
2.1) Sobre principal renegociado ·-············--'··•-···· 11,2
2.1.1) viareduçãodoprincipai(DB) ............ -·-··· 5,6
2.1.2) via redução de juros (PB) ................ ~-·-· 5,6
2.2) Sobre juros 91/92 renegociados ·····--··-·----·--- · 1,0
3. Financiamento de garantias .......................-: ..·....~. · 4,6
3.1) NMIFMIIBIRDIBID ····--··············'·"·····-·-·· 1,6
3.2) Reservas internacioriai:s do Brasil ·······~····-~··· 1,6
3.3) A definir ............... •-----·-··•········-···-··'··"·'
I ,4
4. Pré-pagamento de principal e depósito para juros .. 4,6
5 .. Desconto efetivo (2-3 +4) ····----------···-·c-·····"--'-· ·12,2
6. _ Descontos relativos ........ ~····-~··"'· ....._: .•..... ~~.::.~- · ,_,..%
6.1) Descontos captados em relação à dívida afetada
pela renegociação (2/1) ...... _.. _..... ~~~"·'"·'·· 21,79
6.2) D_esconto sobre principal renegociado _ em relação ao principal renegociado (2.!11.1.) .......- ... 22,40
6.3) Desconto sobre principal renegociado em relação
àdívidaelegívclaomcnu(2.!11.1) .............. 28,00
6.4) Desconto captado sobre juros 91192 renegociado cm
-relação aos juros 91192 renegociado ............ .16,67
1.

Notas: a> Hipóle~e de distribui~io da Oh-ida E.le.~:ível ao M~nu: lJSS 16 bí <PBJ, l;SS lt'>
bl !DBJ. US$4 bl r.fo'LIRB>, liS$2.fl bl (1\'Mf e USS2 bi /outros bônt~.~J; bf os dc~nto~
.,:xducm a rcdu~úo obtida cnm n~ FURB: ~~ a~ gar~ntias incluem PB: DB c
FURB: c o y!eld d<l ZCB d(~,;c:-ouro Amcde<1noê o.k. ~.5~~ a.a.

>;apt:1Jo~

Vê-se. portanto, que o acordo não irá ganln"tir uma redU~
çào integral, de 35% da dívida externa. Mas, há,_efetivamente,

descontos consistente!._e indesprezívcis.
É importante e indispensável ressaltar que o presente
acordo, embora não represente urna solução definitiva para
os problemas da dívida_ externa brasileira, poderá significar
-já que cm um primeiro momento irá demandar um aumento
de dispêndio - a médio e longo prazo, a possihilidade con~
· creta de que o país planejern o seu futuro e construa o seu
projeto de desenvolvimento a partir de um cenário de menos
incertezas c indefinições. Porque está fora de dúvida de que
_esse acordo sinaliza um importante posicionamento de nosso
país na dircção de uma normalização de nossas relações com
a comunidade_ financeira-internacional.
O Brasil e a capacidade de pagamento
Nos termos da Reso!ução n" 82/90, o pagamento da dívida
externã brasileira vinculou-se ao conceit9 de capacidade de
p-agamento, o que significa que uma determinada formulação
negocial da c!_ívid_a externa do setor público com os bancos
privados Ck!ve subordinar-se a essa capacidade. Somos, no
ent_anto, forçados a reconhccer__que a avaliação da capacidade
futura de pagamento do Brasil baseia~se em dados estimativos
e prospectivos.
O Programa I;._conôrnico Brasileiro. anunciado no GoVCrno_ anterior e que recebeu apoio do Fundo Monetário IntN~
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nacional. prevê um superávit operacional para 1993 d::~ orden:
de 0,5% do PIB.
O conceito -de capacidade de ·pagamento tem por base
u~a política macrocconômiCa Coerente, cm que os compromtssos decorrentes da dívida externa estejam submetidos aos
padrões da chamada restrição físeãl, que se define _a partir
do superávit primário, das emissões de moeda_ e das possibilidades de captação interna c externa de recursos por parte
do Governo.
O Governo atual já manifct-~tou claramente sua intenção
de pôr em prática uma nova sistemática de financiamento

do setor púhlico, através de uma reforma fiscal anunciada
e submetida ao Congres.<.;o. É pr()_pósito das autoridacies governamentais brasileira<.; âo setor financeiro alcançar, já cm 11}1)3,
um regime de estabilidade fiscal, que inclui _a dinâmica corre~
lação entre a redução das expectativas inflacionárias e uma
gerência da dívida róhlica interna a custos mais baixos.
Seria impropíeiâ e descabida uma projeção do descm~
pcnho cconôrnico do Brasil que não contemplasse tais perspectivas.
Considerações Finais
A década de 80 tGm sido chamada cornumentc d_e "a
década perdida". Com efeito. os índices_ de crescimento de
nossa economia, ao longo desse período, foram extremamente
baixos, visivelmente inferiores à média nacional, historicamente conhecida, ao longo de mais de um século.
O bloco histórico representado pelos anos que se seguem
à eclosão da Crise Internacional da Divida, inaug~_~ada com
a moratória do México cm 19H2, foi intensarnente.afetado
pela elevação dos juros internacionais. A enorme instabilidade
vivida pela economia brasilc\Ta-. o duro comprometimento de
sua capacidade de p()upança c investimento e o arnargõ custo
.social daí redundante, após um longo período de incertezas
e indefinições. trouxé•am a sociedade brasileira, gradativamente. a um estágio de maior compreensão e maturidade
em relação ao problema de nossa dív_ida extern~.
A perversidade da crise não se expressoU tãO-somente
na obrigação que foi. imposta ~i.o Brasil (c a outros países
credores em desenvolvimento) do pagamento de taxaS Superiores a 20%. relativas a juros flutuantes. mas sobretudo no
alijamento a que fomos sUbmetidos, por mais de urna década,
do acesso míriimo às fontes de_ financiamento mundial. Não
por acaso, mas de forma significativamente exemplar e ilustrativa, a revista Exame, em sua capa da última edição vai direto
ao ponto: o Japão, que cm 19RO investira cerca de 2,6 bilhões
de dólares no Brasil, no ano de 1991, não chegou a colocar
em nosso País mais do que magros 26 milhões de dólares.
Hoje, percche~se mais do que nunca, o Brasil precisa
tratar com responsabilidade e firmeza a questão da dívida
externa. Há um claro consenso na sociedade brasileira de
que precisamos reinscri_r o País na comunidade internacional.
Este é o desafio que está posto para os que detêm responsabilidades neste momento. Coesionados em toroo QQ interesse nacional. é nosso _dever não_perrnitir que essa situação
de marginalidade c exclusão perdure. É nosso dever construir
as condições para urna reintegração soberana do B_rasil no
-·
_
contexto de um mundo em mudanças.
Antes da apreciação final desta matéria (conforme o- disposto no art. 18 do Projeto de Resolução que se segue), a
Procuradoria-Geral da Fazenda deverá encaminhar a esta Casa o seu parecer preliminar sobre a minuta dos contrãtos,
conforme determina o § 3", do art. 4·.o da Resolução n'' 96/89,
do Senado Federal.

Com base no eXposto. -opino favoravelmente ao pedido
de autorização, dentro dos parãrnetrolõ. fixados no seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N·• 94, DE 1992
Autoriza a União a celebrar operações de crédito
externo, visando ao reescalonamento e refinanciamento
da dívida externa de médio e longo prazos junto a bancos
comerciais, a conceder garantias, a assumir dívidas externas de entidades federais extintas e dissolvidas e dá
outras providências. Com base no art. 52,- inciso V e
VII, da Constituição Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. t·.o É a União autorizada _a celebrar cont(ato~ de
operações externas de natureza financeira, junto aos bancos
comerciais credores da dívida externa do setor público, no
valor de até US$57 ,000,000,000.00 (<:ínqüenta e sete hilhues
de dólares norte-americanos), na conformidade do Sumário
de Principais Terrn0s (Term Sheet), do Pedido de Dispensa
de Cumprimento de Obrigações e_ dos demais documentos
que acompanham a Mensagem Presidencial n" 707. de
13-11~92. e especialmente das condições estipuladas nos dispositivos que se seguem.
Art. Z'' O reescalonamento e r;efinanciamento -objeto
do acordo a que se refç~c_ o artigo anterior co:inprecndem
as seguintes obrigaçôes:
i) obrigações externas decorrentes de CQntratos de em- _
préstimõ de médio· e longo prázos, Celebrados por entidB.dés -do setor público junto a credores privados externos, objcto
dq._acordo plurianual de reestruturação firmado cm 1988
(MYDFA), tenham ou nãó OS respeCtivos--inontantes sido dC~_
positados junto ao Banco Central, nos termos do MYDFA.
O universo da dívida objeto do presente acordo difere daquela
re~truturação pelo MYDFA em três parfícularidades:
a) são excluídas obrigações cujos valores tornar~m-se livremente remissívcis ao exterior em ·virtude da ResOlução
n" 1.838/91, do Conselho Monetário Nacional-setor Privado,
setor fiilãnceiro ifãeional, bem como PetroOrás e Cia. Vale
do Rio Doce;
b) são incluídos na reestruturação vencimentos para além
de 31 de dezembro de 1993, de forma a obter urna novaç_~o
total da dívida externa do setor público;
-C) por fim, são igualmente incluídos na reestruturaçãO
os chamados Downpayment Amounts, parcelas de principal
dos anos 199ll1993 que, nos termos do MYDFA, deveriam
ser remetidas livremente aos respectivos credores externOs;
(ii) dinheiro novo de 1988 (1988 New Money), ou seja,
obrigaçõe.s objeto dos con_tratos de 1988,_ que importaram o
ingresso de recursos novos: o Parallel Financing Agresment,
o Commercial Bank Cofinancing Agreement. c o New Money
Trade Deposit Facility Agreement. Não são incluídos_os _monfáiites relativos aos New Money Bonds, -emitidos pelo Banco
Central do Brasil-em Virtude do New Bond, Excbange Agreement;
(iii) os montantes relativos juros devidos nós- tCrmos
dos contratos acima enumerados, e não pagos no decorrer
dos anos de 1991 c de 1992, bem como de 1993, até o rrlàmento
~a implerilentação deste acordo. <iiuaHzados até a dat"a da
no_vação c acrescidos de remuneração.
· _
_ ··--· Art. 3" Os débitos externos descdtos no.artig()aritcrior
s~_rão troc~sfos por uma coiTlbinaÇãO de nove instrumentos
oferecidos aos credOres, sendo as OpÇões constituídas -ae oito
tipos de bünus e um instrumento sob a forma de COntrato
de reestruturação:

a
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ver alocando recurso~ para as cauções, para serem posteriora) Bónus di! <..lt::.o:>conto: envolve_ a troca da dívida antiga
por hónus com de~conto de 35% (trinta e cinco_ ·por cento)
mente substituídos por bónus ao par ou bónus de desconto.
sobre seu valor de face, com trinta anos de prazo, amortização
Esse ativo terá prazo de 10 anos. com 2 e meio de carência.
em pareCia única ao final do prazo· bullet c_ taxa de juro~
Serão pagos cm 16 parcelas semestrais iguais. A taxa de juros
de mercado: Lihor de 6 meses mais spread de 13116 de 1%.
será flutuante: Libor mais spread de 13/16 de 1%.
Esse instrumento, t:m forma nominativa, contará com garantia
i) Bónus de Juros Atrasados: esse ativo envolve troca
de cem por cento do montante de principal, be!ll_ çomo de _ .ao par pela pãrcela remanescente dos juros não pagos em
12 meses de pagamento de juros.
1991, 1992 e 1993 (até a data de emissão dos novos títulos).
b) Bônus ao p~r: envolve a troca ao par da dí_yida antiga
Este bónus terá prazo de 12 anos, com 3 de carência. Os
por hónus de juros- fixos. Do primeiro ao sexto ano a taxa
juros serão flutuantes: Libor semestral mais spread de 13/16
de juros obedece a uma escala crescente:. 4% qo primeiro
de 1%.
ano, 4,25% no segundo, 5% no terceiro ano, 5,25%- p:o quarto
Parágrafo único. Os bónus descritos acima serão emitiano, 5,5% no yuinto ano, 5,75% no ::;extõ- ano (todas essas
dos em dólares _norte-americanos ou, nos casos expressos no
taxas fixas, sem direito a spread). Do sétimo ao trigésimo
Su-inário de Principais Termos (Term Sheet), de que trata
ano a taxa de jurosscrá fixada em 6 por cento, também
o art. 1'-' desta Resolução, em marcos alemães. Nesta hipótese,
sem direito a spread. E~se ativo terá trinta anos de prazo,
a garantia de principal descrita nos incisos TI e III deste artigo
com amortização em parcela úniC?~ ao fil}al do prazo, e será
consistirá em títulos a serem emitidos por entidade oficial
garantido por caução cobrindo -100% do principal, bein como
alemã, a ser designada de comum acordo pelo Brasil.
12 meses de pagamento dt! juros.
Art. 4" As agências ou subsidiárias de bancos brasileic) Bónus de redução temporária dos juros ou "FLIRB":
ros localizadas no exterior poderão trocar seus créditos juntO
esse bónus tem prazo de quinze anos. incluindo nove anos
ao setor público, detidos em 31-12-90, por Bônus de Converde carência e amortizações seme&trais iguais. A taxa de juros
são de Dívida (Oept Conversion Bonds), na forma descrita
obedece a uma escala crescente nos seis primeiros anQs no art. 3'. , inciso VI, desta Resolução, sen:t a obrigação de
de 4% nos dois primcfr-os anos, 4,5% no túcciro e quarto
aporte de dinheiro novo. própriã aos optantes.
anos, e 5% no quinto e sexto anos (todas essas- tax-as fixas,
Art. s·• A materialização do Acordo referido no artigo
sem spread). A partir do sétimo ano pass::~ a- ser flutuande:
primeiro desta Resolução dar-se-á por meio de contratos defiLibor de seis meses mais spread <.k: 13/16 de 1%. Esse ativo
nitivos., que disporão sobre a novação da dívida mediante
conta com garantia de pagamento de doze_ mcs~:;; dejuros.
a emissão dos novos instrumentos até 31 de julho de 1993,
válida somente até o seXto ano.
prorrogável afé 30 de novembro de 1993.
d) Bônus de capitalização: esse atiVo tem prazo de vinte
Arr. 6" Fica a União autorizada ·a celebrar operações
anos, incluindo Llcz de carr.":ncia. A taxa de juros durante os
de crédito externo, junto a organismos multilaterais, no valo!
primeiros seis anos obt.:dece a uma escala_ crcsceMt!: 4% nos
correspondente aos recursos necessários ao financiamento das
dois primeiros anos, 4,5% no terceiro e quarto anos, 5%
garanti~s do principal e dos juros _oferecidos nas_opções bón':'s
no quinto e sexto anos, fixos sem spread, e passa a render
ao par, bónus de descontos e bonus de reduçao temporána
8% ao ano, tamhêm st;:m spread a partir do sétimq ano, havcn·
de juros.
do uma capitalização da diferença entre as taxas iniciais e
Art. 7' É a União autorizada a assumir a dívida contraessa taxa fixa. Esse instrumento não leva nenhuma garantia.
tada em moeda estrangeira pelas entidades da administração
e) Bónus dt.: conversão da dívida: título ao portador, com
púhlica federal que tenham sido extintas, liquidadas ou transprazo de IX ano:-., incluindo Ut!z anos de car<!ncia e taxa de
formadas. nos termos das Leis n"" 7.682/89 e 8.029/90.
juros de Libor cle sei~ meses mais 7/8 de 1% ao ano. Esse
Art. 8n A República Federativa do Brasil passará a ser
título se aprc!'>cnta acçplado ao bônus de dinheiro novo, e
a_deve_dora de todos os novos instrumentos a serem emitidos
será o instrumento dr.! opção dos credores que decidirem emem troca da dívida abrangida pelo acordo objeto desta Resoprestar dinheiro novo ao Pais. Para cada 5,5 dólar de dívida
lução.
antiga tram,formada em hônus dt:: conversão, o credor externo
Parágrafo único. O. Banco Central fica incumbido de
obriga-se a emprestar um dólar de dinheiro novo ao Brasil
submeter ao Senado Federal a contabilidade do acerto que
mediante aquisição de bónus de dinht::iro novo.
será realizado por ocasião de sua retirada do papel de responO Bónus de clinheiro novo: esse ativo tem prazo de quinze
sável pelas obrigações externas.
anos, incluinclo sete de carência. c rende juros corresponArt. 9'·' Os contratos de emissão de bónus não poderão
dentes a Libur de seis meses mais 7/8 de 1% de spread ao
incluir cm nenhuma hipótese cláusulas de recaptura ou algum
ano.
tipo de disposição contratual que possa fazer retornar aos
g) Opção de n.:estruturação: tomará a forma de um conbancos os eventuais descontos que venham a ser concedidos
trato de empréstimo, sendo partes os credores que se decidina presente rene:gociação da dívida externa.
rem por esta opção, e a República Federativa do Brasil, como
Art. 10. Ê a União autorizada a contratar instituições
mutuária. O empréstimo krá vinte anos d_e prazo e dez de
financeiras de_ porte internacional e- de comprovada capacicaréncia, com amortizações a partir qo décimo _ano, em escala
dade para desempenhar função necessária à preparação, forcrescente. As taxas dl! juros são crescentes no$ primeiros seis
anos - 4% no~ primeiros dois anos, 4,5% nos):m_Ç)~ Üés e_ m{ilização e implementação do Acordo a que se refere esta
resolução.
quatro, e 5% no quinto c sexto anos, sendo a diferença até
Art. 11. Os desembolsos autorizados por esta Resolu·
o sexto ano com relação à Libor de seis meses capita_lizada,
ção não poderão ultrapassar os limites e condições estabelecaso positiva ou utilizad~ na amortização de principal, caso
cidos pela resolução n'·' 92 de 1990, do Senado Federal.
negativa.
.
.
Ari. 12.- Os bórlus Pre-vÍstos nesta resolução e os crédih) Bónus de Phase~ln: são bónus temporários que serão
tos repre-se-ntativos da opção de reestruturação da dívida exteremítídos durante o período em que o Govei"no brasileiro esti-
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na, poderão ser utilizados na aquisição das participações acionárias no âmbito do--Pi-Ograrna Nacional de Desestatização.
§ l"

0::. Bônus de Desconto, os Bônus de Conversão

de Dívida, os Bônus de Dirlheiro Novo c as Notas do Tesoui-o
Naciorlal~ p_Õdl!rão Ser convertidOs ao par.-pelo seu valor de
face, quando de sua utilização na finalidade de que trata este
artigo, observada uma distribuição equilibrada entre as d~vcr

sas opções.
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ridas no caput) terão como base uma média ponderada das
opções definitivas dos credor!.!::,, de forma a refletir o custo
para a União, inclusive no tocante às garantias prestadas.
Art. 16. Ti.!ndo cm vista assegurar a observância do
requisito de capacidade de pagamento estabelecido na Resolução n" ~2, de 1YYO, o Poder Executivo, antes da troca da
dívjda antiga pelos novos instrumentos (E11_:change Date), enviará ComunicaÇão ao Senado Federal informando a participação relativa das diversas fontes de financiamento das garan~
tias inicl~is. (jpitia collateral) e submetendo a distribuição Con.solidada das opções definitivas dos credores.
§ 1,, Ao apreciar a escolha dos credores ~nt.re as diversas
opções oferecidas nos termos deste Acordo, o Senado Federal
avaliará os eventuais efeitos neg'!-tivos, cm termos macroeconômicos_dc concentração nos instrumentos passíveis de conversão ao par no Programa Nacional de Desestatização.
S 2" Considerado ~tendido o requisito de equilíhrío en~
tre as opções de permuta de principal, conforme consta do
Sumário de Termos de Minuta do Acordo sobre a dívida
externa de mt!dio e longo prazos do sctor público, o Senado
Federal expedirá resolução aprovando a distribuição resul~
tante das referída:i opções.
Art. 17. Em qualquer hipótese, cópias dos atas, contra_ tos-ou acordos firmados com base n~ disposto nesta Resolução
serão enviadas pelo Poder Executivo ao Senado Federal até
. 15 (quinze) dias após sua respectiva assinatura, na forma origi_ - nal c devidamente traduzidas para a língua portuguesa.
Art. lH. E::,ta resolução entra cm vigor na data de sua
puhlicação, revogadas a~ disposições cm contrário.
Sala das Comissões, 12- de dezembro de 1Y92. - Raimundo Lira, Presidente - José Fogaça. Relator .....:. cesar
Dias - Cid Carvalho - Moisés Abrão - Bello Parga Levy Dias- Beni Veras- João Calmon- Eduardo Suplicy
(vencida) - Affonso Camargo - Nelson Wedekin (vencida)
- Ronan Tito- Ruy Bacelar (vencido)- Pedro SimonPedro Teixeira (vencido)- João Rocha- Elcio Alvares.

§ 2\' Os Bônus ao par devaão sofrer deságio inicial de
35% (trinta e cinco por cento) cm seu valor de face, caso
sejam utilizados no Program<l: r-,ra-c_iÕnal- d~ QcSestatização.
O deságio será gradativclmente reduzido, em períodos semestrais. na forma definida no Sumário de Principãis -TernlóS:
(Te-rm Sheet), de que trata o art. 1", desta resolução.
§ 3" Os demais bônus previstos nesta Resolução e os
créditos representativos da Opção de Reestruturação estão
sujeitos ãs regras gerais detcrmiflada"i no Programa Nacional
de Desestatização c ao que estabelece a Resolução n'1 82!90,
quanto ao referido Programa.
Art. 13. Da parcela do Parallel Financing Agreement
que podeda ter sido convertida ao par cm investimentos dire~
tos no Bra~il - denominada investment feature - . poderá
ser utilizado pelos credorc::, para capitalização de instituiÇól!s
financeiras ou de controladora de instituição finançeir<'!. ,o
limite máximo de US$1,59 bilhãO ·(um bilhão, quinhen-tos c
nove-nta milhões de dólares norte~americanos).
Art. 14. As despesas justifica~a.s c documÇntad~s refe~
rentes à negociação c implementação dos instrumentos que
materializarão o Acordo serão suportadas pelo Brasil, excluindo-se as despesas incorridas pelos credores com v_iagens, hospedagens ou serviços técnicos ou jurídicos de seu exclusivo
interesse, conforme o disposto no art. 4" d~ Resolução n·'
82190.
.
.
Art. 15. As entidades da administraçáo di reta e indíreta
dos Estados e Municípios e da administração indireta ~a
União, que não hajam efetiVado os depósitos rio Banco Central, nos termos das Resoluções n'" 1.541 c 1.564, do Conselho
Monetário Nacional, deverão firmar com a União contratos
de financiamento -da dívida nas mesmas con-di~õeS~ave"nçadas
com os credores externos, mediante garantia~ idôneas.
§ 1'.' serão objeto de contratos de financiamento com
a União, igualmente, as dívidas vincendas, não sujeitas a depósito, bem como as decorrentes dos contratos de dinheiro novo
ao amparo do acordo de 1988.
_ __ _ __ __ .
§ 2'·' Em consonáncia Com o dispôsto na Lei n·· B-.388,
de 30-12-91, a União repassará, quando_da renegociação de
seus créditos junto a entidadl!s-da adffiinistraçãq federal indireta, aos Estados, ao Oi~úíio FCcteTal-~ aos Municfpios, hem
como: as suas respechvas autarqui~s. fundações públicas c empresas nas quais âctenham, direta ou indiretamentc o controle
acionátíó, em suas op-erações de crédito externo. as mesmas
condições de pagamento e de refinanciamento obtidas pelo
Brasil junto aos credotes da dívida externa.
___ ______ _
§ 3'-'- AJéffi daS garantias previstas no pãrágrafo únicOdo artigo 6'.' da_ Lei n" 8.388/91, os Estados, O!:>_Municípios
e as entidades de administração federal indircta, ficam obrigados a aportar, sempre que -necessário, outras garantias idóneas, imediatamente realizáveis e/ou íncidentes sobre_ suas
receitas, inclusive consistÚites na caução das cotas oU-parcelas
de que são titulares, nos termos do art. 159 da Constituição
Federal.
§ 4'·' As condições de pagamento c de rcfinandatTICnto
a serem repassadas pela União aos mutuários originais (rcfe-

VOTO EM SEPARADO AO PARECER ..
DO RELATOR SOBRE A
MENSAGEM N" 357, DE 1992
Voto em separado vencido do Senador Eduardo
Matarazzo Suplicy, na Comissão de Assuntos Econômicos, sObre a Mensagem n'·' 357, de 1992, do Senhor
Presidente da República, que submete à apreciação do
Senado Federal o acordo entre- o Governo brasileiro
e o Comitê de Bancos Credores relativo à reestruturação
da dívida externa de médio e longo prazos do setor
público brasileir?.
Se0ador Eduardo Matarazzo Suplicy
Através da Mensagem Pre~idl!ncial n·· 357, de 1992, o
Senhor Presidl.!nte da República suhmeJe à apreciação desta
Casã do Congresso Nacional a minuta dos Termos do Acordo
entre o Governo brasileiro c o Comité de_ Bancos Credores.
relativo à rceMrutuwção da dívida externa de médi_o e _longos
prazos c solicita a,~.:~rq"rização P<:tra qu~ a.União possa celebrar
os cqntratos que formali?arão o referido _acordo.
A documentação encaminhada pelo Governo ao Senado
Federal refere-se a US$56,0 bilhõe~ de obrigações do Setor
Público _com o5 banco~ _comerciais. Trata-se de um pacote
de ã.cordOs financeiros de alta_complexidade, que _tem duração
prevista de ati trinta anos.-- --
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pode pela quinta vez assinar um acordo draconiano, um acordo
que não possa cumprir.
É importante que o Senado Federal exerça sua competência constitucional e fiscalize atentamente esta negociação
minhei ao Dr. Pedro Malân uma Pauta de tópicos do acordo
da dívida externa. As negociações anteriores a 1989 foram
que necessitavam ser dl.!talhados. Tendo recebjdo.tardiamendesfavoráveis ao País em parte devido à não-particíj:mÇâ-o do
te, na terça-feira à noite, resposta parcial das informações
Legislativo. As negoçíações eram realizadas praticamente a
solicitadaS, procedo ago-ra a um exame do protoco!o do acordo
portas fechadas entre funcionários do Banco Central, do Micom os bancos comerciais.
nistério da Fazenda e os banqueiros estrangeiros. A atitude
Infelizmente, a pressa com que se Procurã obter uma
dos negociadores brasileiros era, em muitos casos, ditatorial.
decisão do Senado Federal inviahiliza uma discussão aprofunAssumiam enormes compromiSsos em r10me da Nação e não
dada. Vou começar minha avaliação deste que é o quinto
se julgavam no dever de prestar maiores esclarecimentos. O
acordo de reescalonamento brasileiro celebrado com os banSenado Federal nada mais podia fazer além de carimbar os
cos comerciais, fCndo um trech-o da Nota Oficial do- Mú1iStério
acordos.
da Fazenda sobre o acordo da dívida externa:
Mas a situação ~udou a partir da promulgação da Consti"~ .. O Brasil concluiu um dos melhores acordos
tuição de 1988. Este é o prímeiro aCordo de reescalonamento
de reescalonamento já alcançados por um país devedor.
que o Brasil vai celebrar com os bancos comerciais (exce( ... )(O acordo bra~ileiro) trará um alívio sub:::.tancial
tuando o acordo de juros atrasados) sob o amparo da nova
para o serviço da dívida externa, criat:á condições ao
Carta Magna. Nos termos do art. 52 da ConstituiçãO- este
ingresso de novos recursos para a retomada do cresciacordo da dívida não poderá se realizar sem a autorização
mento c marcará avanços relevantes no tratamento da
do Senado Federal. Este artigo foi regulamentado pela Resoquestão
M' da ·dívida
· d externa
F
dcmCgeraL" d · · · · ·- ··- 1ução n" 82 , d e 1990 , d o sena d o F ed era 1, que esta be 1eceu
Imsteno a azen a. omumea 0 3. ~mprens~
condições para a renecrociação da dívida externa brasileira.
"
.o
.
_
- Acordo com os Bancos Credores. Brasi11a 22 de
· nh de
l-lO.
'
Os paramctros esta~eleci~Os pela Resoiuçao n'~ 8~/90-~ro·
1988 • PP·
0
JU
curam, entre outras cmsas, situar os pagamentos da dJVtda
Como os Senhores podem ver, este comunicado à imprcnexterna dentro da efctiva capacidade de pagamento do Brasil.
Portanto, devcmos analisar este acordo à luz da Resolução
sa, em que o Governo brasileiro declara ter realizado um
acordo de renegociação excelente, se refere não ao acordo
n" -82/9.0, do Senado Federal.
que está sendo votado hoje~ e sim ao último acordo da dívida
Não posso, cm absoluto concordar com o tom otimista
externa, celebrado pelo Ministro- Maílson da Nóbrega cm
do Parecer do R dato r. Por ex<:_~_plo, na página 7 deste Pare1988.
ccr, existe uma tabela que aprescnt<:~ uma estimativa dos negociadores da dívida externa relativa aos desconto!> efctivos capA propaganda oficial dizia qUC era um dos melhores acortactos pelo Brasil, qu~_fic<,t_m entre 22% _c 28%. Esta tabela
dos já alcançados por um país devedor, que ele traria um
alívio substancial para o serviço da dívida externa, que propo-r.:.
re-presenta, antes de tudo, o reconhecimento oficial, por parte
cionaria recursos nOvos para a r"etomada do desenvolvimento
dos negociadores bra_silciros_, de que a redução da dívida exteretc., etc. No entanto, o 4ue--f.lresenciamos após o acordo fOi
ni foi bem inferior aos 35% que haviam sidÕ alardeados pelo
fuga de capital, aceleração inflacio~ári~ c interrupção do cresMinistro Marcílio Marques Moreira. Representa também o
cimento econômico. Este fato é admitido pelo Relator. Se"õã·
reconhecimento oficial de que -o mofltantc das garantias se
dor José Fogaça, que, na página 3 do seu Parecer, reconheceu
deve elevar a US$4,6 bilhões. Durante o processo de discussão_
que o acordo de 1988 resultou na imposição de sacrifícios
deste acordo, o Governo Collor se ref!!ria unicamente aos
desproporcionais ao Brasil e teve_vida curta. Após realizar
US$3,2 bilhões da garafitia inicial. Devo ob_s_ervar tÍue. foi
cm 1988 vultosas transferências financeiras ao exterior,. as
graças a triínha provocação. apresentilrido na última reunião
res_ervas brasileiras dcsçeram ao nível crítico e o Governo
da Comissão um Voto em Separado questionando o desconto
Sarney teve que suspender novamente os pagamentos.
efetivo captado pelo Brasil, que esses números vieram à tona.
Estou lendo este Comunicado apenas para ref~cscar a
Até então. tais informações vinham sendo mantidas soh sigilo.
memória dos membros desta Comissão de -_Assun_tOs_ EconôApesar da tahela do negociador fazer revelações importantes, devo manifestar minha discordância em relação à metomicos. Desde· o início da -_crise-financeira, todos oS acordos
da dívida externa brasileira foram anunciados pelo Governo
dologia utilizada. Ao calcular os descontos efetivos, o negoco-mo benéficos para o País, foram elogiado_s pela nossa grande
ciador deduz dos descontos brutos o financiamento de garanimprensa, e, no entanto, r_esultaram na imposição de grandes
tias, mas logo depois sorna o pré-pagamento -de principal e
sacrifícios para o País.
depósito de juros.
Portanto, no momeryto em que os negociadores brasileiros
Uma estimativa alt~rnativa de meus assessores (apresenafirmam que este acordO vai permitir a atração de poupança
tada no Quadro I anexo) situou em aproximadamente 16%
externa, devo lembrar aos Senhores que não se trata de uma o desconto líquido captado pelo Brasil sohrc a Dívida Afetada.
promessa nova. Já vimos este filme _quatro vezes. Celebramos A metologia pareies utilizada para cálculo do desconto efetivo
quatro acordos de reescalonamento desde 1983. E nenhum· não udesconhecc" ou "despreza" os princípios básicos de condeles teve final feliz. Em todas as quatro ocasiões, o Brasil_ _tabill<!ª-dc, _análises financeiras amplamente divulgados no
impôs enormes sacrifícios à População, mas, para assum-ii
mercado internacional c a classificaçãÕ dOs depósitos como
reservas pelo FMI''. Mesmo aceitando que o desconto bruto
compromissos além de sua capacidade, foi forçado a acumular
atrasos e permaneceu no status dt.: devedor insolvente.
efetivo no longo prazo deva contabilizar o financiamento das
Ao avaliar este atual acordo da dívida externa, nós, da
garantias como pré-pagamento do principal e de parte dos
Comissão de Assuntos Económicos, temos que cuidar para
juros, nãO· se pode desconhecer que, do ponto de vista do
que esta história não se -repita pela quinta vez. O Brasil não curto e médio prazos -que é o que interessa em termos
Na última reunião da Comissão. afirmei que a Ménsagem
Presidencial merecia um exaine té-cnico apurado, razão pela
qual solicitei do Banco Central informações adicionais, Enca-
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Além disso, uma avaliação politicamente honesta do tade estabilização c ajustamento - o desconto efetivo deve
rnanho de uma díVida é feita mediante confrontação da dívida
ser líquido de endividamento adicional e de imobilização de
com as exportações ou com o PIB do País. nunca cm termos
res_ervas. conforme metodologia também reconhecida pelo
FMI e pelo Banco Mundial. Cito, como exemplo, a publicação- absolutos. E, segundo critérios do Bird, a Costa Rica tinha
uma dívida desproporcionalmente elevada em relação a alguns
do FMI "International Capital Markets Dev.elopments and
indicadores. O E::;;toquc Total da Dívida representava 95_%
Prospccts", Washington, maio de 1991, página 76 e a publido Produto Nacio'nal Bruto em 1989, enquanto a do Brasil
cação do Banco Mundial "Detailed Progress Report on Implerepresentava na mesma época 26% do PNB (World Dcbt_
mentation ofthe Debt Strategy and its lmpact on the DevclopTables, 1991-1992, volume 2, páginas 38 e 90). A Costa Rica
ment Prospects of Ali Sevcrely-Indebtcd Counúies", Watinha sido classificada como um país severamente endivídado.
shington, 12 de agosto de 1991, página 21. Nosso cál_culo
razão pela qual se qualificou para-participar do Plano Brady.
se_ baseia, portanto, em metodologia utilizada pelo FMI e
pelo Banco Mundial. O ponto fundamental é que -a dívida
No caso d_o Brasil, o alívio foi muito inferior ao da Costa
Rica. Além disso, nos primeiros anos, o acordo deve se _traduexterna líquida, definida como dívida bruta menos_ reservas
zir em ·aumento e não diminuição dos pagamentos ao_s bancos
no conceito de caixa, aumenta com o firianciamcnJQdas garantias.
comerciais. Os negociadores agora admitem que o Brasil se
Assim s_endo, esta estimativa de 16% é que está de acordo
comprometeu a_ pagar parte dos juros atrasados e a fazer
ca_uções da ordem de US$4,6 bilhões para garantir os novos
com critérios técnicos internacionalmente empregados em estudos sobre a redução da dívida. Quanto à metodologia utilitítulos. E a participçaão do FMI e do Bird no financiamento
das cauções é incerta. TeremOs que financiai ·a Triã.ior parte
zada pelo negociador brasileiro. ela tende a superestimar o
das cauções mediante imobilização de reservas internacionais.
impacto de curto e médio prazo dos descontos_, apresentando
Segundo uma simulação do Banco Central, o fluxo_ de_ caixa
critérios mais favoráveis aos bancos ·cto que- a próprfã. rhetOdologia empregada em estudos oficiais do FMI e do Bird. Neste
do acordo em discussão prevê pagamentos de US$2.3 bilhões
em 1992, US$4.3bilhões em 1993, e US$4.4 bilhões em 1994.
particular. os negociado-res brasileiros estão s_endo mais reaDevemos tambt:m lembrar que o Brasil celebrou no prilistas_ do que o rei. Eles estão tentando mostrar uma generomCffo semestre deste ano uin -ac.o-raC> drãconiano com o Clube
sidade que os credores não tiveram com o Brasil.
de Paris.. O Brasil sofreu grande discriminação na renegoAcredito que um desconto de apenas 16% é bem menos
ciação com o Clube de Paris. Ignorando o fato de que países
do que o Brasil necessita para -superar o calvário da dívida
de renda média tiveram metade de sua dívida perdoada (sendo
externa. O Brasil conseguiu um acordo de renegociação .que
que o· Brasil inclusive foi forçado a peTdoar metade da dívida
é semelhante ao da Argentina e está, portanto, dentro das
da Polónia), o Clube de Paris exigiu do Brasil o pagamento
condições ptevalecente_s na época em que foi realizado. Se
de juros e amortizações. O setor público do Brasil se comproele estipula taxas de juros menores do que as do México,
meteu a pagar US$4,1 bilhões durante o biênió 1992-1993
isto se deve em parte ao fato de ele ter sido negociado em
um período de juros baixos. O úhico país- aevedOi que conse- . e US$2,9 bilhões em 1994. Portanto, o acordo com o Clube
guiu termo de pagamento claramente varltajoso em_ fetação
de _Paris deve significar o compromisso de aproximadamente _
US$7 bilhões durante o período 1992-1994.
aos demais. Jlegociando no âmbito do Plano Brady, foi a
JUntando os pagamentos ao Cl'uhi! de Paris com os ·pagaCosta-Rica. E interessante recordar os fatos da renegociação
mentos aos banco_s comercíais, ficamos- tOm- comprOrilíSsós
da dívida externa da Costa Rica para desfazer alguns equívocos
da ordem de US$18 bilhões para o setor público brasileiro
e para mostrar que a crise da dívida externa está longe de
ser um beco-sem-saída.
·
durante_ o triênio J992-1994. Esses números mostram a situaçãQ de aperto fiscal em que deve ficar o Governo· Itamar
AliáS, a parte- de AValiação do Parecer do Relator_começa
Franco". -Portanto, discordo da avaliação otimista do relator
justamente por algumas' observações sobre a renegodaçãó
da Costa- Rica. No entanto, o-·pareccr se _detém em avaliações
Seitador José Fogaçã. Embora este acOrdo. quando Olhado
isoladamente, não-pareça tão desfávoráVél, ao ser examiilado
subjetivas e deixa de fora todos os fatos que seriam relevantes
sob uma perspectiva global. ele se revela muito duro. muito
para entender essa renegociação. Inclusive, não foi menciorigoroso para o setor público brasileiro.
nado um dado fundamental: o desconto captado pela Costa
__ Não se deve perder de vis_ta que o problema principal
Rica~ De acordo com a publicação do Bird_ "World D_ebt
continua-sendo o de que as obrigações·externas previstas· exceTables", edição 1990/1991, página 59, a Costa Rica, renegodem a capacidade de pagamento do setor público, como sugeciando no_ âmbito do- Plano Brady, conseguiu recomprar .a
rem as simulações- por mim apresentadas a _esta ComiSSãõ
maior p'afte de sua-dívida externa, inclusive parte substancial
de Assuntos Econôniicos (Quadro II e Quadro III em Anexo).
do_s_ jurOs_ atrasados, com desconto de 84%. Este _desconto
Em outras palavras, o fluxo de pagamentos estabelecido estará
estava inclusive acima- do desconto' praticado na época no
provavelmente associado a um crescimento excessivO da base
mercado secundário. O desconto efetivo líquido captado pela
·· ·
Costa Rica foi da ordem de 50%. monetária e _do endividamento interno de curto praZo. Em
O Relator atribuiu a boa renegociação da dívida cóstá-ri- -conseqüência, o ffraSif continuará a cOnViver com Uma taxa·
de__in_flação muito- superior à de.sejada e com uma taxa de
quenha à pequenez de sua dívida, como se as dívidas pequenas
juros - esta decorrente da necessidade de __tornar os títulos
fossem as mais fáceis de renegociar. Ele aparentemente _esquepúblicos atraentes- também muito alta, dificultando a retoceu que a dívida renegociada pela Costa Rica é do_ mesmo
mada do crescimento.
montante da dívida do Uruguai. No- entanto, o Uruguai foi
Quando da discussão do acordo cóm o Clube de Paris
o país que fez a pior tenegocii:tção_ até o_ momento rio âmbito
em_abril último, sUStentei que o Gover-no Collor estava supedo Plano Brady. O Uruguai captou um desconto aproximarestimãrido o superáVit primário e a capacidade de ·pagamento
damente igual a zero:- Portanto, não tem sustentaÇão á __ tése
do setor público. LOgo, o impacto financeiro dos comprode que a Costa Rica fez uinã. boa renegociação porque tem
mis.sos.com os credores estava sendo subestimado. Os_docu. dívida pequena.
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mentes governamentais que me foram~ent~:_egues evidenciam
conversão é apenas um _detalhe do acordo de_ re~egoc~ação.
que o Governo Collor superestimou por larga ·margem-o supe- Ele deve beneficiar priocipalmente oS bancos brasileiros crerávit primário e a capacidade de pagamento ·em 1992. Apesar
dores do Brasil .. Portanto~ se o Seriado reafirmar sua ã:utorídeste reconhecimento. as informações de que disponho indidade proibindo a conversão ao par, não estaremos im-pedindO
cam que o mesmo tipo de erro está sendo .cometido agora
? -a-ssinatura -do aCOrdo. Aliás. a imposição de uma conversão
no que se refere às projeções referentes a 1993 e ao protocolo com deságio seque: r~ vãí inibir a participaÇãO -Ck)s bancoS nos
do acordo com os bancos comerciais- ein discussão neste mo- programas de con:ve~s.ão. Nossa experiência passada com con- mento. Em verdade. as projcçõcs para 1993 dependem da
versão de dívida. registra que nunca f?ltou entusía_sQ:t_O por.
Reforma'Tributária que está por ser apreCiada e votada pelo
pa~t-~ 4os banco~ ·e~ participar. No caso mais recente da dívida
Congresso Nacional e também da reyisão c_pnstttuciorial de mexicana. apesar de da ser· mais Valorizada do que a brasileira
1993. Nâo se tem informação segura' sobre o conteúdo da
no mercado secundã.TiO. O·México préciSou· de poucos meses
reforma, nem mesmo se será efetivamente adotada.
para converter US$3,5 bilhões com desc<:>nto q_e52o/o. · -.
As projeções· do Govenró~S6bre a cápàêidade de pagaqut~O aspecto problemáticO do acordo está nÇ> fato de
mento são, portantO;incCftas-e Temeráfias:o que temos no que ele está sendo apresentado no contexto de uma tentativa
presente é uma econontía eni Crise, Coni recessão e ínfÍação de ,~~_tringir a liberdade do Presidente Itamar Franco, que
mensal superiõi" a 20%. Nessas circunstãn'CfaS. cofio aSsúffiir terá que aceitar o tutelamento do F~~ ._ O Brasil terá que
compromiSsOs de pagamento C}ue o País -possa cumprir? Como adequar seu programa de ajustamentp_ àS,J?blftic_a~_odo~ :e~L
evitar que este quinto acordo de reescalonamento tenha o e do Bird. O acordo pode significar- ó -com.eçó ·cto enquadramesmo destino dos quatro acordos que antecederam?
mento do Governo I.tamar à agenda do chamado Consenso
Não. Senhor Relator. acredito que o)3rasil deveria_pri- de Washington.
meiro estabilizar a e·oono-mia: retoffiat o·:~rescimento, e só
Aqui cabe citar importanté manifestação de um econodepois tendo_ nução da capacidade de pa:g§tmento do __ País. mista brasileiro. o Dr. Pedro Malan. Em um artigo relativaassumir compromissos ·de pagamento que q Governo possa mente recente, publicado na Re'Vista de Ec'Onomia POlítica,
cumprir. Não_es.tamos aqui. portanto, a propor um-repúdio edição julho-setembro de 1991. o_ Dr. Pedro Malan observa
da dívida externa~- Desejamos apenas que~ o ~rasil assuma
à página 10 que:
compromissos de pagamento compatíveis com a retomada do
''O-triste desemp~nho da maioria dos países latinocrescimento e com a estabilização económica.
- ·· ·
americanos por quase uiriá dé_citda;bein corno o de~em-,
Além de implicar a realização de pagamentos maciços.·
penho de muitos países africanos -po"r qúase" d~as: décaao exterior, este acordo ainda estabelece compromissos des... suscita dúVidas fundamentais sobre ~e a agçqda
das
vantajosos de convetSâo da dívida extern_a.:~~esse p5_lçtic~u!~r,
Oe 5..Yashit:J,gt<>_n ?~ri~_ suficie_r:ite para restaurar o crescio acordo brasilerioé irtferibr inclusive ao at:ôrdo do México.
mentõ e o desenvolvimento eConõ!niCO Uma·vez.a"tinEnquanto o program~ de corlversão da dlvida inexicana 'taptà~
.
gida
a estabilidade e eliminadas as pioreS- formas·.de
um desconto de 52%, O' qUe' aliás_ nãó ~q)í-ó.pediu de.atrair
, distorção· de preços. 1'
participação entusiástica dOs bancos cr~d9re~, o protocçlo braNeste trecho. o negociador da dívidá eXt~rna re"cOllhece'
sileiro preVê o Corhptoriüsso ria converSão ao par de parte
substancial dos ativos do menu. No entanto. a cohvetsãó ao que b liberalismo de Washington pod~ não ser_ o mellio·r "camipar da dívida brasileira. está em evidente, c_q_ntr~diç&o çomo ' n_ho para o desenvolvimento eco.~ôrrii~ó ~o Terceiro Ml!ndo.
art. so da Resolução no 82/1990 do Senado Federal, o. qual
Esta citação está sendo feita rigorosamente dentro do contex- ·
estabelece que os créd~tos çla dívida externa só poder.ão ser to: o título deste artigo é "Crítica ao Consenso de Washingutilizados no Programa Nacional de Desesi~tizaçáo se sOfre- ton".. .O Dr_. P.edro Malan atribui aos equívocos da chamada
rem deságio prévio através de mecaniSIDo-s "de mercadÕ. · · ·
agenda de Washington parte das responsabilidades pelo·triste
Um país como o Brasil, que há vários anos está tendo desempenho da América Latina durante a década ,de oitenta'
dificuldades· para realizar· um ajuste fiscal, não pode-se dar e de alguns países africanos durante as duas. últimas -décadas.
No entanto. ao fazer as Considerações Finais de seu Pare-·
ao luxo de abrir mão de dinheiro .vivo na realização das privatizações. Esse acordo da dívida externa está p_rocur_ando impor cer; o Senador José Fogaça tenta inverter os fátos~ Elê atribui
o compromisso de aceitação -de títulos -deSValorizados sem o mau desempenho da economia brasileira durante a odécada
desconto e, ainda por cima, contrariando os parâmetros fixa- passada a uma suposta situação de ."'marginalidade e excludos pelo Senado Federal na Resolução no:> 82-.
são~·. Ao ler essas Considerações FinaiS~ tem-se· á Ínlpre·ssão
A propósito das ,novas regras sobre a converS.áo, exístêm"'~ de que o Relator está falando não do Brasil dos anos -oitentã~
vários pontos que merecem ser elucidados: Por exemplo~ quais e sim de um país imaginário, que viveu dez anos- de forma
as razões que levaram· o .Governo Collor a ne·gociar Uitf aéofdo indepe~dente, irresponsável, sem dar s.ati$fação_ ~ qipguérii,
·
_
_
_,
qu.e concede tratamento preferencial às agêntias e subsidiárias sem pagâ.r a nin'g-uém-. ·
Q, que_ acoriteceu foi jUStaffiente o contráfío--:" O Brasil
de bancos brasileiros no eXterior? De acordo com a Exposição
de Motivos, esses bancos brasileiros poderão_utilizar seus cré- passou- quase toda a década de oitenta se sacrificandO para
ditos no programa· de privativação -sem oferecer qualquerdesá- atender aos cõ·mproinissos da dívida eXterna. Não_ vivemos
gio e sem obrigação de aportar dinheiro novo. Não me ocorre na marginalidade, muito pelo contrário. Vivemos SOb tutela-.
nenhuma razão de ordem económica para abrir urna _exc-eção mentO rigoroso, com rédeas curtas. Os credores. i~ puseram-·à Resolução n~ 82/90, incluindo no acordo _um programa de severas restrições à nossa política económica. O BraSil passou
conversão da dívida tão desvantajoso. O Goveriló _Sequér-se uma d_écª9-a orientando sua economia pará -o pa:gaihe'nlo d:i
deu ao trabalho de apresentar uma justíftêàfiva técD.iéa· p~à · dívida externa. Realizamos uma gigan~esca trarlsfefência de
tentar tal violação aos- pàrâmetrós fixadOs pelo SenadO.
- - · recursos finaQ.ceiros para os credores externos. Durante quase
Se nos acumplicia-nnOs dessa \'iolaç~o,};;staremos abrindo_ toda a década de oitenta, a díVida externa foi nossa prioridade·
uma exceç~o muito desvantaj<?sa ao País. Esse programa de . número 1. E, em nome no pagamento dela, o Governo brasi-
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contratos dehmhvos antes que eles sejam assinados. Compaleiro deu calote em sua divida social, jogou dezenas de milhões
de brasileiros ·abaixo da linha da pobreza, arruinou a classe __ rando com o Parecer do Relator, os artS:. 1~ 16 e 17 foram
modificados, os arts. 49 , 11, 12. 13 e 14 foram suprimidos.
médi~. empobreceu ainda mais o País.
. ·
e foram adicioriados o.s artigos 8~", 12, 13 e 14.
E bem verdade que o Brasil decretoU· duas moratóriaS -Concluo, portanto. meu Voto em Separado. pela apresendurante os anos oitenta, mas ambas as rnoratóriá.S fOram resultaçã~ de um substitutivo ao parecer do relator.
tantes de crises -cambiais. O MinistrO Dilson Funaro ambas
as moratórias foram reSUltantes de crises c~biais. O Ministro.
DílsOn Funaro irticioú su~f gestão -pagárido pontualmente a
dívida externa. Quando percebeu que o pagamento se tornara
ímposslVel, ele decretou uma moratória p~ia)JreServar O nível
QUADRO I
mínimo de reservas. Ele jamais desejou desligar o Brasil da
Comunidade financeira internãciOnal; ele apenas reivindicou
Estimativa do Desconto Efetivo
condições de pagamento justas. Quanto ao Mirfisl:r_O Maíl§9n,
naRenegociação do Brasil
que era tido como homem de confiança dos banqueiros interR
nacionais, ele só decretou moratória -porqUe não ~con-seguiu
cumprir os compromissos de pagamento que ele próprio assti- ~
Em US$ Bi1h0es
miu. Portanto, é ínjusto atribuir nossas dificuldades económicas às moratórias-que- o- Brasil teve, a contragosto, que
1. Dfvida Bancária Afetada pela Renegociação............. 56.0
declarar.
1.1) Principal Renegociado .........•.... ;.............................. 50.0
No. momento em que estão tentando impor ao País pela
1.1.1) Dfvida Elegfvel ao Menu----------------···--······ 40.0
enésima vez a realização de um programa de ajustamento '
1.1.1.1) MYDFA ................·-·-·-··················· 25:0_
sob tutela dos_ credores, náo podemos incorrer pela enésirna
LLL2) Dfvida Vincenda ---------------·----··----- 15.0
1.1.2) Dfvida Elegfvel a Tratamento Diferenciado 10.0
vez no erro de lavar as mãos ao destino do País. Essa renegaR
ciação não é generosa. POr estar- em desacordo com nossa
1.1.2.1) Bancos Brasileiros··---·-------------------·
6.0
capacidade de pagamento, este acordo não representa a resR
l.L22) Dinheiro Novo/88 ------------------------ . 4.0
posta aos problemas econômicos nacionais. A exemplo do
6.0
acordo de renegociação de 1988, anunciado ao País como 1.2 Juros 91/92 Renegociados......................._:________________
'um dos melhores acordos já realizados por um país devedor,
este acordo pode vir a não ser cumprido, significando .mais
2 Descqntos Capt~àos ........................:......................:......... 12.2 ·
um prolongamento da crise da díVida externa brasileira.
2.1] Sobre Principal Renegociado,.............................,.. l!-2.
Como procuramos mOstrar aos Senhores, este proio_colo
2.1.1) Via Redução de Principal (DB).................
5.6
se apresenta insuficientemente doculneritado, e possui nume2.1.2) Via Redução de Juros (PB..........................
5.6
.rasos pontos demandando maiores esclarecimentos.. Além dis22) Sobre Juros 91/92 Renegociados...........................
LO
so, o acordo orap~()posto viola os limites fixados pela Resolução n" 82/90, do Senado Federal, referente à capacidade de
4.6
pagamento e aos parâmetros do programa de conversão da 3. Financiamento de Garantias ...................·-····················
3.1) NM!FMI/BIRD/BID................................................. 1.6
dívida externa.
3.2) Reservas Internacionais do BrasiL.......................
L6
Senhores, não há motivo lógico qtre·justifiquê umã apro3.3) A Definir····-----------------------··········:·-----------------------1.4
vação precipitada e incondicional deste acordo. Há um Presidente da República em julgamento, colocando sobre o VicePresidente em exercício a ameaça sufocante da interinidade. 4. Prê-pagamento de Principal e Depósito para Juros.
4.6
Não podemos aprovar precipitadamente um acordo que, segundo projeções dos próprios negociadores, compromete par5. Desconto Efetivo (2-3+4)............................................... 122
cela substancial dos recursos fiscais e cambiais do novo GoverR
no. Nos termos em que está sendo apresentado, este acordo
pode inviabilizar as políticas de estabilização econômica e
6. Descontos Relativos
6.1) Descontos Captados em Relação à Divida Aferetomada do crescimento desejadas pelo Presidente Itamar
Franco.
-., !ada pela Renegociação (2/l)----------·--·················· 2L79
6.2) Desconto sobre Principal Renegociado em
E, Sobretudo, n-ãO -pcideinos Rhrir mão da autoridade- do
Relação ao Principal Renegociado (21/1.1) ........... 2240
Senado Federal. Se permitirmos que a Resolução n' 82 sejá
6.3) Desconto sobre Principal Renegociado em
violada, a autoridade do Senado Federal pode ficar irremediaRelação à Dfvida Elegfvel ao Menu (2.1/1.1) ......... 28.00
velmente comprometida. Estaremos voltando ao papel de
6.4)
Desconto Captado sobre Juros (91/92 Reneagência carimbadora. Os negociadores brasileiros e os bancos
gociado em Relação aos Juros 91/92 Reneestrangeiros jamais voltarão a levar a sério ãs resoluções d_o
gociado --··---------------·····--·············--···------··-------------·· 16.67
Senado Federal.
Assim sendo, julgo necessário apresentar coino subStitutivo um projeto de resolução que, em _primeiro lugar, fixa
parâmetros condicionando a realização do acordo ao estrito
cumprimento pelo Governo Federal da Resolução n~" 82/90
e, em segundo l':lgar, permite ao Senado Federal analisar os _

Notas: 1) H"lpótele de dlltribulçfio da Dfvic!a Bleg(vclao Menu: US$ 16 bl (PB),
USS 16 bl (DB). US$ -4 bi (FLIRB), US$ 2.4 bl (NM) c USS 2 bi {outrc. bôn111);

l:t) oS-ai:aóóntOI-captadot O:Xcluem • rcduçio cblldll çom os FURBS; c) u pn.n·
tlu lncluom PIB, DB c FL!RBS; e o "yield" do "ZCB" do Te10uro Amcticano é
ckl7.5'5 LL
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Quadro II(•)
Estimativa da Capacidade de Pagamento
do Setor Público - ProjeçOes para 1992
Em %do i'li3"

Estim~tiva

Dezembro de 1992

Art. 8'? Os contratos de reescalonamento não poderão
estabelecer metas ríg"idas de conversão da dívida externa nem
compromissos de conversão ao par.
Art. 9" Os desembolsos autorizados por esta Resolução
não poderão ultrapassar os limites nem violar os parâmetros
estabelecidos pela Resolução n" 82, de 1990, do Senado Fe-

deral.

. -- -Ar.i.- 10. -E ~· Uriião autoriza.õa a contratar inStituições
____ _!!ri_~flceiras_ dcij)Oite_íllternacional e de con:tprova9a_ capaci- _
Discriminação
dade_ para desempenhar função necessária à preparação, formaUzação e implt!mentação do Acordo a que se refere _esta
Oficial Alternativa Aluai
Resolução.
-Art. 11. Para assegurar ao Brasil um desconto mínimo
4,90
6,77
I. Fontes ..........- .. - ..---~--·~-- ~ 5,4()
no r_eescalonamento da dívida externa. a dívida antiga enqua3,00
1,00
..0,73
Superávit Primário ............~~
drada nas opções que não envolVem desconto (isto é,-_bônus
0,90
0,90
1,12
Financiamento Externo .......
de conversão, bónus de capitalização, bónus de dinl_le_iro novo
1,50
3,00
6,38
Financiamento Interno ........
e opção de reestruturação) não poderão exCeder 20% da dívida
elegivel para redução.
_
~
7,90
9,27
6,90
Art. 12. Tendo em vista aSsegurar a observância do
2 Usos ..---··········-----~-----~1,20
Acumulaçao de Reservas .....
0,50
3,10 ~
requisito de capacidade de pagamento estabelecido na Resolu2,30 ~ ~ 2,17
Obrig. da Divida Externa ....
2,30
ção n'·' 82, de 1990, o Poder Executivo, antes âa troca da
4,4()
4,10
4,00
Juros da Dfvida Interna .......
dívida antiga pelos novos instrumentos (Exchange Date), enviará Mensagem ao Senado Federal submetendo. a pa_rtici3,00
2,50
3. Senhoriagem (2 - !) ..............
1,50
paçáo relativa das divcfsas fontes de financiamento- das garantias iniciais (Initial CoUateral) e a distribuição consolidada
Fontes: a) Projeçilo oficial: Ex-pO$lçãO de Motivos do Minisl:'o di!! Economli!l no Presidente
das opções definitivas dos credores para que sejam aproVadas
da República, n~ 065 Je 16-3·1992.. b) Projcçáo alternatlw:.: Voto em separi!ldo, conuiric:',

Abri11992

do Senador Eduardo Matal'li:UO Suplicy ao rcl11tor da Mtniillgem n,.164, de !992. c) Estl·
mativa atual: Elabot"ação com base em di!ldos divulp:do; cm publicações perl6diCIU do Governo t n~ Expolllção de Motivos do Ministl'o da Fazend~ 110 PreuJdente da Rcpübllca n°
436 de 13-ll-l99l. (*} Qui!! dr o elllb_on~do pelo Professor Paulo Nogueira Batista Jr.

pelo Senado Federal.

Art. 13 ... Em qualquer hipótese, cópia dos atos, contratos ou_acordos_fumados__Com base no disposto nesta Resolução
serão submetidos ao Senado Federal, na forma original e devidamente .traduzidos para a língua portuguesa, antes de serem
assinados por membros do Poder Executivo.
·
Art. 14. Enquanto os contratos definitivos da re_negociaçãO ·não houverem s~do aprovados pelo Senado Federal,
o Brasil Continuará pagando tão-somente 30% dos juros deviQuadro III
dos sobre a dívida afetada pelo acordo, nas condições original- mente definidas.
Estimativa da Capacidade de Pagamento
§ 1ç A partir da data da aprovação do acordo defíõitivo
do Setor Público - ProjeçOes para 1993
pelo Senado Federal, o Brasil aumentará para 50% a remessa
d9 pagamento dos juros devidos sobre a dívida afetada.
Em %do PIB
~§ 2' Dez dias após a aprovação do acordo definitivo
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pelo Senado, o Brasil pagará vinte por cento dos juros deVidos
Oficiai Attefn-ativâde primeiro de janeiro de 1992 até a data da aprovação.
Discriminação
Art. 15. Esta.-resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, rev~gadas as disposiçõeS em contrário.
1. Fomes ......---·······----------Superávit Primário-._ ........... _ .....
Financiamento Exrerno ..................

3,37
4,00

3,14

1,37

1,37

Financiamento ln terno ...............-.

.z,oo

o;77

2 Usos················--····----------·· ~
Acumulação de Reservas ............_

.4,37
0,77
1,90

5,64

1,90

1,70~

2,97

Obrigações da D(vidã Externa ..... .
Juros da Dívida Interna ......... ::..-

3. Senhoriagem

Ci: !) ........:.:.~-----

1,00

PROJETO DERESOU.ÍÇÃÔW

l,OO

~

0,77

250.
,

Ob1etvaçio: Dados Jujeitos a retlficaçiio.
_
- - .Fontes:: 11) Projtçáo oficial: Elo:posiçi.o de Motivos do MinistrP da F~;z~da ao_ Pres1~nte
da República lt" 436, de 13.·11-1992. b) Projeção alternativa: Elaboração b!l:st21d:! pareil:ll·
mente nu projeçõcs. do Govemo. As diferenças se devem a hipóteses divergentes acerca
do superivit pdmário, d11 taxa de juros interna e da senba:iagem. (*) Quadro elaborl!?o
pelo Profe511or Paulo Nogueirn Batist.a Jr.

bE 1992

Autoriza a União a Celebrar operações de crédito
externo, visando ao rees.calonamento e refinanciamento
da dívida externa de médio e longo prazos junto a bancos
comerciais~ a conceder garantias, a assumir dívidas ex~
ternas de entidades federais extintas e dissolvidas e dá
outras providências.
O SenadO Federal resOlVe: -"'"Art. 19- Ê- â_"ÜnÚiÕ ãu~t_orizada, nos_ tennos do_ art.. 52,
incisO ·v;~da-Constituiç-ão Federa( a celebrar op~ração de
créditü externo junto aos bancos comerciais paia o reescalonamento e refinailciflment_o da dívida externa de médio e_lorlgo"

prazo do setor público, no valor de até US$57 ,000,000.00
(cín(]üenta e sete bilhões de dólares norte-americanos) mediante a troca ·por bónus e contrato de reestrut~ração, de
-acordo com os parâmetros fixados nesta resolução~

Dezembro de 1992
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O reeScalonamento e refinanCJ.aiiiehio Objetos

do acordo a que se_ refere o artigo anterior compreendem
as seguintes obrigações:
(i) obrigações externas decorrentes de contratos de empréstiino de médio e longo prazo. celebrados por entidades
do setor público junto a credores privados externos, objeto
do acordo plurianual de reestruturação firmado em 1988
(MYDFA), tenham ou não os respectivos montantes sido depositados junto ao Banco Central, nos termos do_MYDFA.
O universo da dívida objeto do presente- acordo difere daquela
reestruturada pelo MYDFA em três particulares:
a) São excluídas obrigações cujos valores tornaram-se
livremente remissíveis ao exterior em virltide da Resolução
n"' 1.838/91 do Conselho Monetário Nacional- setor privado,
setor financeiro nacional. bem como Petrobrás e Cia Vale
do Rio Doce;
b) São incluídos na reestruturação vencimentos para
além de 31 de dezembro de 1993, de forma a obter uma
nevação total da dívida externa do setor público;
c) por fim, são igUãJmente incluídos na reestruturação
os chamados "Downpayment Amounts". parcelas de principal
dos anos 1991-93 que, nos termos do MYDFA, deveriam
ser remetidas livremente aos respectivos credores externos;
(iiT Dinheiro novo de 1988 (1988 New Money), ou seja,
obrigações objeto dos contratos de 1988, que importaram no
ingresso de recursos novos: o Parallel Financing Agreement,
o Commercial Bank Cofinancing Agreemeilt, e o New MOney
Trade Deposit Facility Agreement. Não são incluídos os montantes relativos aos New Money Bonds, emitidos pelo Banco
Central do Brasil em virtude do New Money :Sond Exchange
Agreement.
(iii} Os_ montantes relativos a jurOs devidos nos termos
dos contratos adm3. enumerados, e não pagos no -decorrer
dos anos de 1991 e de 1992, bem como de 1993, até o momento
da implementação deste acordo, atualizados até a data da
novação e acrescidos de remuneração.
Art. 3 9 Os débitos externos descritos no artigõ anterior
serão trocados por uma combinação de nove_ instrumentos
oferecidos aos credores, sendo as opções constituídas de oito
tipos de bónus e um instrumento sob a forma de contrato
de reestruturação:
a) Bônus de desconto. Envolve a troca da dívida antiga
por bónus COI11 desconto de 35% (trinta e- ciitcO :Por cento)
sobre seu valor de face, com trinta anos de prazo, amortização
em parcela única ao final do prazo (bullet) e taxa de juros
de mercado (Libor de 6 meses mais spread de 13/16 de I%.
Esse instrumento, em f:Oniià_n_ominativa, contará com gararitia
df.! cem por cento do montante de principal, bem como de
12 meses de pagamento de juros.
b) Bónus ao par. Envolve a troca ao par da dívida antiga
por bónus de juros fixos. Do primeiro aO sexto 'ãnõ- a taxa
de juros obedece a uma escala crescente: 4% no primeiro
ano, 4,25% no segundo, 5% no terceiro anó;-5,25% no quarto·
ano, 5,5% no quinto ario, 5,75% no sexto _ano (todas essas
taxas fixas, sem direito a spread). Do sétimo· ao Trigésimo
ano a taxa de juros será fixada em 6%, também sem direito
a spread. Esse ativo terá trinta anos de prazo, com am-c;-rtização
em parcela única ao fimll do prazo, e será garantido por caução
cobrindo 100% do pri-ncipal, bem cOmo 12 meses de pagamento de juros.
c) Bónus de redução temporária dos juros ou-"FLIRB".
Esse bónus tem prazo de quinze anos, incluindo nove anos
de carência, e amortizações semestrais iguaiS. A taxa de juros
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obedece a uma escala crescente nos seís prim-dros anos de 4% nos dois prínidroS anos, 4~5% nO terCeiro e quarto
ano, e 5% no quinto e sexto ano·s (todas essa_s taxas fixas,
sem spread). A partir do sétimo ano passa a ser flutuante:
Libor de seis meses mais spread de 13/16 de 1%. Esse ativo
conta com garantia de pagamento de doze meses de juros,
válida somente até o sexto ano.
d) Bónus de capitalização. Esse ativo tem prazo de vinte
anc.-s,-incluindo dez de carênCia. A taxa de juros durãnte os
primeiros seis anoS -obedece a uma escala crescente: 4% nos
dois primeiros anos, 4,5% no- terceiro e quarto anos, 5%
no quinto e sexto arios, fixos sem spread, e passa a render
8% ·ao ano; também sem spread a partir do sétimo ano, haven~
do Unlii capitaliZação da diferença entre as táxas iniciais e- .
essa taxa fixa. Esse instrumento não leva nenhuma garantia.
e) Bónus de cOnversão da dívida~ -Título ao portador,
com prazo de 18 anos, incluindo dez anos de carência e taxa
de juros de Libor de seis meses· mals 7/8 de 1% ao ano.
Esse título se apresenta acoplado ao bônus de dinheiro nOvo,
e será o instrumento dei OpçãO dos credores <Jue -decidíreril
emprestar dinheiro novo ao País. Para cada 5,5 dólar de dívida
antiga transfomüida em bónus- de conversão, o credor externo
obriga~se a emprestar 1 dólar de dinheiro novo ao BrãSil ine~
diante aquisição de bónus de dinheiro novo.
f) Bónus de dinheiro novo. Esse ativo tem prazo de quinze arios. incluindo s.ete de carência, e rende juros correspon-dentes a Libor de seis meses mais 7/8 de 1% de spread ao
ano.
- g) Opção de reestruturação. Tomará a fornla de um contrato de empréstimo~ sendo partes os credores que se decidi~
rem por esta opção,_ e a Repúb!ica ~ederativa do Brasil, como
mutUária. ·a empréstimo terá víili:e anos de prazo e dez de
carência, com amortizações a partir do décimo ano, em escala
cres:cent_e_._As taxas de juros são crescentes nos primeiros seis
anos - 4% -nos primeiros dois anos, 4,5% nos anos três e
quatro, e 5% no quinto e sexto anos, sendo a diferença-até
o sexto ano, com relação à Libor de seis meses capitalizada,
caso positiva oU utilizada na amortização de principal, caso
-negativa.
h) Bônus de "Phase-In". São bônus temporários qUe-serão emitidos durante o período em que o governo brasileiro
estiver alocando recursos para as cauções, para serem posteriorrtieifte substituídos por bônus ao parou bónus de desconto.
Este afivó terá prato de dez anos. com dois e meió de caréncia.
Serão pagos em 16 parcelas semestrais iguais. A taxa de juros
será flutuante: Libor mais spread de 13/16 de 1%.
- i) Bónus de Juros Atrasados. Este ativo envolve troca
ao par p-ela parcela remanescente dos_ juros não pagos em
1991, 1992 e 1993 (até a data de emissão dos novos títulos).
Este bónus terá prazo de 12 anos, com 3 de carência. Os
juros serão flutuantes: Libor semestral mais spread de 13/16
de 1%.
Parágrafo único. Os bónus descritos acima Serão- emitidos cm dólares norte-americanos- ou, nos casos expressos no
Sumário de Principais Termos ("Term Sheet"), em marcos
alemães. Nesta hipótese, a garantia de priricipal consistirá
em títulos a serem emitidos por entidade oficial alemã a ser
designada de comum acordo pelo Brasil.
Art. 4o A materialização do Acordo referido no artigo
primeiro desta Resolução dar-se-á por meio de contratos definitivos, que disporão sobre a nevação da dívida mediante
a emissão dos novos instrumentos· até 31 de julho de 1993,
prorrogável até 30 de novembro de 1993.
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Art. 59 Fica a União autorizada a _ ceiebrar operações
-· O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - O Expede crédito externo, jUnto a organismos rnuitilaterais, no val()r
diente lido vai à publicação.
correspondente aos recursos necessárioS ao finãnC:iamento das
Foram encaminhados à publicação pareceres da Comissão
garantias do principal dos juros oferecidas nas opções bónus
de Assuntos Económicos, concluindo favoravelmente à Menao par, bónus de descontos_ e bónus de redução temporária
sagem n' 357, de 1992, e ao Ofício n' S/69, de 1992_ nos
de juros.
termos dos seguintes_ Projetas de Resolução nos:
Art. 6"' É a União autorizada a assumir a dívida contraw _
- 93, de 1992, que autoriza o Governo do Estado de
tada em moeda estrangeira pelas entidades .ctã. administração
São Paulo a emitir e colocar no mercado, através de ofertas
pública federal que tenham sido_extintas, liqui~ad_~s- o~_ tpmspúblicas, 2.537.216.271,494 Letras Financ~Jr:a~ do Tesouro do
formadas, nos termos das Leis n~~ 7.682/89 e 8.029/90.
t
Estado de São Paulo - LFTP, destinadas à liquidação da
Art. ]9 A República Federativa do Brasil passará a ser
quarta parcela dos precatórios judiciais, de natureza não alia devedora de todos os novos instrumentos a serem emitidos
mentar.
em troca da díVIda abrangida pelo acordo obj_eto d~_~t<LReso---,.94, de 1992, que autoriza a União a celebrar operações
lução,
~
de crédito externo, visando ao rescalollamento e refinanciaParágrafo único. O Banco Central fica incumbido de
mento da dívida externa de médio e longo prazos- junto a
submeter ao Senado Federal a contabilidade do acerto que
bancos comerciais, a conceder garantias. a assumir dívidas
será realizado por ocasião de sua retirada do papel de _respon- - externas de entidades federais extintas e dissolvidas e dá outras
sável pelas obrigaçõ_es exterpas.
providências.
Art. 8o:> Os contratos de reescalonamento não poderão
As matérias ficarão sobre a mesa durante cinco sessões
estabelecer metas rígidas de conversão da dívida externa nem
ordinárias, para recebimento de emendas, nos termos do art.
compromissos de conversão ao par.
235, II, f, do Regulamento Interno.
Art. 9'? Os desembolsos autorizados por_ esta Resolução
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a menão poderão ultrapassar os limites nem viOlar os pãrâmetros
sa, comunicação que será !ida pelo Sr 1o Secretário ...
estabelecidos pela Resolução n" 82, de 1990, do Senado Federal.
Ê lida a seguinte
Art. 10. Ê a União autorizada a contratar instituições
-Brasília, 9 de dezembro de 1992
financeiras de porte internacional e de C.Qmprovada _capaciSenhor
Presidente:
_
dade para desempenhar função necessária à preparação, forTenho a honra de co.niunicar a V. Ex\ à vista do disposto
malização e implementação do Acordo a que se refere esta
no art. -?'do Regimento In.terno, que a partir desta data passaResolução.
rei
a-integrar a-bancada do PMDB.
Art. 11. Para asseglirár ao Brasil um desconto mínimo
Atenciosas saudações. -Senador Juvêncio Dias.
no reescalonamento da dívida externa, a dívida antiga enquaO.SR.
PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 0 expediendrada nas opções que não envolvem desconto (isto é, bónus_
te lido vai -à PUblicação.
de conversão, bónus de capitalização, bónus de dinheiro novo
Sobre a mesa. projetos que serão lidos pelo Sr. 19 Secre~
e opção de reestruturação) não poderão exced~~ 20% da dívida
elegível para redução.
tário.
Art._ 12. Tendo em vista _assegurar a observância do
São lidos os seguintes
requisito de capacidade_ de pagamento estabel_ecido na Re~olu
---- - 9
ção n 82, de 1990, OPoder Executivo, antes da troca 9a
PROJETO DE LEI NO SENADO N• 176, DE 1992
dívida antiga pelos novos instrumentos (Exchange Date), en-Altera a Lei n" 8.419, de 7 de maio de 1992, que
viará Mensagem ao_ SeDado Federal s1.1bmetendo a particí"dispõe sobre a politica nacional de salários e dá outras
pação relativa das ~iyers~s (on_tes de financiament_o_das garanprovidências", para o fim de instituir o reajuste bimestidas iniciais (Initiill CoJlateral) e__ a distribuição consolidada
tral.
das opções definitivas dos credorCs para que sejam aprovadas
pelo Senado Federal.
.. _, .·· .. _ _
O COngressO Nacional decreta:
.- _
Art. 13. Em qualquer h.ipóte$e, c6píã -dos a tos, contraArt. 1~ Os incisos I e II do art. 39 , o art. 4~ e paragrafo
tos ou acordos firmados- com base no disposto nesta Resolução
único do art. 7' da Lei n' 8.419, de 7 de maio de 1992, passam
serão submetidos ao Senado Federal, na forma original e devia ter a seguinte redação:
damente traduzidos para a língua portuguesa, anteS de Serem
"Art. 3:> •••••••••••· .. ·-·•···~~,_ .............. lo.:;.;.-..-;-;-~;:;__
assinados por membros do Poder Executivo.
I ...:... Índice de variação acumulada do IRSM no
Art. 14. Enquanto os contratos definitivos da renegobimestre imediatamente anterior ao mês de referência
ciação não houverem sido aprovados pelo Senado Federal,
do FAS;
o Brasil continuará pagando tão-somente 30% dos. juros deviII - índice da variação mensal do IRSM no mês
dos sobre a dívida afetada pelo acordo, nas condições originalimediatamente anterior ao mês de referência do FAS,
mente definidaS.
dividido pela média geométrica dos índices. das varia§ 19 A partir da data da aprovação do acordo d~finitivo -·
ções mensais do IRSM no bimestre mencionado no
pelo Senado Federal, o Brasil aumentará para 50% aremessa
inciso anterior.
do pagamento dos juros devidos sobre a dívida afetada.
Parágrafo único. Ficam assegurados os reajustes
§ 29 Dez dias após a aprovaçáo do acordo definitivo
quadrimestrais ainda nã? concedidos, aplicando_-se,
pelo Senado, o Brasil pagará vinte por centO dos juros devidos
após a sua concessão, o disposto no caput deste artigo.
de primeiro de janeiro de 1992 até a data da aprovação.
Art. 4"' É assegurado aos trabalhadores reajuste
Art. 15. Esta Resolução entrará em vigor na dã.ta de.
bimestral da parcela salarial de até três salários mínisua publicação, revogadas as disp-osições em _cOilti'ádO. ·
mos, pela aplicação do FAS.

e
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Art. 7e .......... nn•«••····•••·•·•••·····~•«•~-~-··---~-·
Parágrafo_único_:- A partir de 1<.> de janeiro de 1993,
o vq.lor do salário mínimo será reajustado bimestralmente pela aplicação do FAS."
Art. 2~ O -aíSposto nesta lei ãplica-se:
I - aos vencime_ntos,_soldos e -demais remunerações e
vantagens pecuniárias dos servidores públicos da União, das
fundações e das autarquias instituídas e mantidas pelo poder
público federal.
· II- Aos proventos de aposentadorias e às pensões pagas
pela Previdência Social.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
-o-.,Art. 5<:> Revogam-se o artigo 5" -da Lei no 8.419, de 7
de maio de 1992, e demais disposições em contfáriõ.
Justificação
Nos termos_ do art. 76 da CLT, "salário mínimo é a contraprestação mínima devida c paga diretamente pelo empregador
a todo trabalhador, sem distinção de sexo, por dia normal
de serviço, e capaz de satisfazer, em determinada época, as
suas necessidade_s_ normais de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte". Não obstante a clareza do conceito
assim traçado, forçoso é reconhecer que o atual salário mínimo, no valor de Cr$522.186,94 (quinhentos e Yinte e dois
mil, cento e oitenta e seis cruzeiros e noventa e quatro centavos), longe está de atender à definição acima transcrita, porquanto irrecusável é a sua insuficiência para satisfazer as_necessidades mínimas do trabalhador, mesmo as mais elementares.
Nas últimas décadas, porém, o reajuste do salário mínimo
a taxas inferiores aos índices_de custo de vida deteriorou seU
poder aquisitivo le~ando à miséria e à degradaç_ã_o milhões
de famílias brasileiras.
:- -- -~~~ -- - O salário mínimo pago no Brasil está entre os dez menores
do mundo. Quando o trabalhador recebê-lo ao final de dezem____ __ __
bro, ele vai equivaler a menos de 50 dólares.
Na verdade, os salários. pagos, hoje, correspondem a cerca de 32% do primeiro mínimo de 'nossa história. Em julho
de 1940, os trabalhadores recebiam 220 mil ré_is, ou Seja,
cerca de quatro vezes o mínimo atual. Em fevereiro de 1959
era possível adquiri-r, com um salário mínimo, 93,6 quilos
de carne, ou 491,6litros de leite, segundo dados dq_ Departamento Internacional de Estatística e Estudos Sócio-Económicos (DIEESE) .. Hoje, com o atual salário, o trabalhador
compra apenas 26 quilos de carne, ou 130 litr?s de leite.
Durante o Plano Collor I, o salário era suficiente apenas para
adquirir 15,2 quilos de carne.
Era necessário trabalhar 235 horas e 50 min_utos_ para
adquirir os produtos da_ cesta básica, segundo o De_creto~Lei
n' 399, de 30 de abril de 1938.
·
Já em fevereiro de 1959., era necéSsárió trabalhar apenas
56 horas e 46 minutos para comprar os mesmos produtos.
Nos últimos 30 anos, o salário mínimo teve uma trajetória
declinante em seus valores reais.
O Produto Interno Bruto per capità, no entànto·, ·deSceu ·
4,7 veZes de 1940 até 1988. Caso o_mínimçuivesse recebido
as devidas correções estaria girando em torno de Cr$3 milhões.
A situação é tão caó_tica que o Ministro do Trabalho, Dr,
Walter Barelli, reconhece que a política salarial deveria ter
como objetivo básico elevar o padrão do consum__o dos mais
pobres e fazer subir mais depressa os salários maís baixos,
bem como reduzir_ o_ desemprego.
-
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Em entrevista recentes, o Ministro-do Trabalho também
afirma que é necessário mudar as -regras de reajuste do mínimo, o piso deve crescer um pouco acima dos demais salários
e que a bimestralidade, que garante um reajuste a cada dois
- meses com metade da inflação deste período, vai atingir também os aposentados e os trabalhadores que ganham um salário
mínimo a partir de 1993.
Por outro lado, o Presidente da Confederação Nacional
da Indústria, Senador Albano Franco, em recente entrevista
defende a adoção de um salário mínimo próximo dos 100
dólare"s mensais, "talvez já a partir de dezembro".
Ressalta, ainda, que o país não pode continuar sem merq_do co"'sumidor intern9 e _que .o salá~rio precisa se~_:ecupe~
r'ado.
O Brasil, porém, somente será um País democrático e
viável quando valorizar o trabalho, fonte origiriária de todas
as riquezas, proporcionando àquele que o realiza uma remuneração justa e condigna. É imbuido dessa preocupação, pois,
que estamos submetendo aos nobres Pares o presente Projeto
de Lei, com o qual pretendemos instituir o reajuste bimestral
do salário mínimo para os trabalhadores, servidores públicos
e inclusive para os aposentados.
Por estas razOes, nãO vemos motivos por que o trabalhador de salário rrtín~:mo tenha que seguir sendo penalizado
por esta política salarial injusta e- cruel. Sendo assim, estamoS
certos de contarmos com o apoio dos ilustres parlamentares
_ _para a aprovaç·ão:desta nossa iniciativa.
Sala das Sessões, lO de dezembro de 1992. - Nelson
Wedekin.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Ne 8.419, DE 7 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a pÕlítica nacional
outras providências.
-

de

salários e dá

........................•.............. ~ .....••.••...••.....•..........

Art. 3? Para os fins desta Lej, define-se o Fator de Atualiza_ção Salarial - FAS como o resultado da multiplicação
dos seguintes ílldices unitáriOS.
--1- índice da variação acumlulada do IRSM ao quadrimestre imediatamente anterior ao mês de referênCia do FAS;
I I - índice de variação mensal do IRSM no mês imediatamente anterior ao mês de referência do F AS, dividido pela
média geométrica dos índices das variações mensais do IRSM
no quadrimestre mencionado no inciso anterior. _- -- Parágrafo único. Para fins deste artigo, o índice é a
soma-de unidade (1,00), mais a variação percentual do índice
consierado, divjda por 100 (cem).
Ari. 49 Será assegurado aos trabalhadores reajuste quadrilhamestral da parcela salárial até três salários-mínimos pela
aplicação do FAS.
§ 1"' Os trabalhadores_cujas datas-base ocorrem nos meses de janeiro, maio e setembro inte_gram o Grupo A, e nesteS
meses, a partir de setembro de 1992, inclusive, farão jus ao
_
reajuste previsto neste artigo.. -§ 29 Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos meses de feveréiro, junho e outubro intergain o Grupo B, e,
nestes meses, a partir de outubro de 1992, inclusive, farão
juS ao reajuste previsto neste artigO-:--§ 39 Os trabalhadores cujas datas-base ocorr_em rios meses_de março. julho_ e novembro integram o Grupo C, e,
nestes meses, a partir de novembro de 1992, inclusive, farão
jus ao reajuste previsto neste artigo~
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§ 49 . Os trabalhadores cujas datas-base ocorrem nos meses de abril, agosto e dezembro integram o Grupo D, e, nestes
meses, a partir de dezembro de 1992, inclusive, farão jus
ao reajuste previsto neste artigo.
§ 5? Enquanto não vigorar a sistemática prevista nos
parágrafos anteriores, os trabalhadores dos Grupos A, B,
C e D farão jus ao reajuste previsto nó art. 4º da Lei n<.>
8.222, de 5 de setembro de 1991.
Art. 5" Serão asseguradas aos trabalhadores ante~ipa

Dezembro de 1992

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 177, DE 1992
Dispõe sobre a compensação do empréstimo compulsório sobre a aquisição de veículos, instituído pelo
Decreto-Lei n'~ 2.~8, de 23 de julho de 1986, com o
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na
aquisição de veicúlos automotores de fabricação nacional.

O Congresso Nacional decreta.
_
Art.. 1"' O valor do empréstimo compüls6rio cobrado
fixadas e publicadas pelo _Ministério da Economia Fazenda
na aquisição de veículos por força do Decreto-Lei n'~ 2.288,
e Planejamento até o segundo dia útil de C<:!,da mês, em percende 23 de julho de 1986, devidamente corrigido, poderá ser
tual não inferior à média geol)létricã das variações mensais
cáiripensado com o Imposto sobre Produtos Industrializados
do IRSM nos dois meses imediatamente anteriores a sua _con.....,.._ IPI, incidente sobre a saída de veículos auto_motores de
cessão.
fabricação nacional, de estabelecimento industrial ou do a
§ 1<.> A partir de julho de 1992, inclusive, os trabalhaele equiparado, nos casos de sua aquisição pelas pessoas físicas
ou jurídicas com direito ao resgate do mencíonado emprésdores do Grupo A farão jus às antecipações previstas néste
artigo aos meses de julho e novembro. __
timo.
§ 2"' -A partir de agosto de 1992, inclusive, os_ trabaltiaArt. 29 A compensação de que trata esta Lei será efedores do Grupo B farão jus às antecipações previStãs neste
tuada mediante transfe.rência de titularidade das cotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento-FND, emitidas para resgate
artigo nos meses de abril, agosto e dezembro.
§ 3~ A partir de setembro de 1992, incl_usive, os trabado empréstimo referido no artigo' anterior~ quando utilizadas
na aquisiÇão âe veículos automotores, em valor máximo equilhadores do Grupo C farão jus às antecipãÇõeS previstas neste
artigo nos meses de janeiro, m.r,tio e setembro.
valente ao IPI devido na saída do veículo do estabelecimento
§ 4? A partir de outubro de 1992, inclusive, os_trabalhaind_ustrial ou do_ a ele equiparado.
§ 1~ A transferência de titularidade será efetuada a fadores do Grupo D farão jus às antecípã.ções previstas nciste
artigo nos meses de fevereiro, junho e outul?ro.
_
vor do ast_a_belecimento revendedor que, por soa vez, através
de endosso nominativo, a repassará ao estabelecimento que
§ 5<? Enquaiito D.ão vigOrarem as disposições previstas
nos §§ 3~ e 4"' deste artigo, os_ trabalhadores do .Grupo C _ tiver promovido a saída tributada.
e D farão jus às antecipações-previstas no art. 39 da Lei n9
§ 2" O valor de negociação das cotas será destacado,
8.222, de 5 de setembro de 1991.
em separado, no documento fiscal relativo à saída do veículo
§ 6<.> As antecipações de que trata esieartigo, bem como
do estabelecimento revendedor.
Art. 39 O estabelecimento industrial ou o a ele eqUipaaquelas concedidas até a dada de publicação desta Lei, com
base no art. 3• da Lei n• 8.222 de 5 de setembro de 1991,
rado creditar-se-á do imposto, através do registro em sua escrique ainda não tenham sido compensadas nos termos da refeta fiscal, do valor das cotas do Fundo Nacional de Desenvolvimento-FND, cuja titularidade tenha sido transferida nos terrida Lei, serão deduzidas por ocasião do reajuste quadrimestral previsto no artigc;> anterio_r.
.
~
mos desta Lei.
;c-_ Pafágrafo único. O crédito do ímposto será efetuado
................................. --~-~~- ....... -··'"·"''·.=.,-.. . ;"'"'"i.x.:..-::...-.- •• -;:;. :_ ••• ---· ••
Art. 7~ A partir de P de_maio de 1992, inclusive, o
pela conversão do valor atribuído às cotas negociadas na aq!lisalário mínimo mensal será de Cr$ 230.000,00 (duzentos e
sição do veículo, em Unidades Fiscais de Referência- UFIR,
trinta mil cruzeiros).
_
_ ____ _
pelo seu valor fixado para a data da emissão do documento
fiscal de saída do estabelecimento revededor.
Parágrafo único. A partir de 1~ de setembro de 1992,
Art. 49 Às disposições desta Lei aplica-se, no que couo valor do salário-rilínimo será reajustado qu-adrimestralmente
ber, a legislação__ do Imposto Sobre Produtos Industrializados
pela aplicação do FAS.
·=IPI.
·················--···--·-·~----····~~-----·~~--·-----""'"'--···• .."'->·~····~- ....
- Art. 5" O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DÜTRABALHO
--prãZ<:i de 30 (trinta) dias a contar da data de sua entrada
DECRETO-LEI N' 5.452, DE FDE MAIO 1943
em vigor.
Aprova a Consoüdação das Leis do Trabalho.
Art. 6~ Esta Lei er~:tra em vigoi na_ data Qe sua publicàção.
····························''i:Ai>.iTüL"ü.iir··-~·················''·'·
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
Do salário-mínimo
Justificação
SEÇÃOI
Do conceito
Esta proposição tem dois grandes _objetivos:
Art. 76. Salário-mínimo é a contrapreStiçãÕ míriima
Primei to, permitir às pessoas físicas e jurfdicas alcançadas
devida e paga diretamente pelo empregador a todo o trabalhapelo empréstimo compulsório instituído pelo Decreto-Lei n<.>
dor, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz "2288186 ressarcirem-se do valor indevidamente recolhido aos
de satisfazer, em determinada época e região do país, as suas
cofres públicos, mediante compensação com o Imposto Sobre
necidades normais de alimentação, habitação, vestuário, higieProdutos Industrializados- IPI, incidente sobre veículos aune e transporte.
tomotores de fabricação nacional que forem adquiridos por
0
0
0
0000
0
0
0
0
0
0 • • ~-· -~· ~
••••• •••~ ~--• ....... W• -~~ .... O._;:. O .-. ~- ••• ..-... ~ •• :-;·;-.~:---oH ...:...0.:: .-~- ~- -aqueras pessoas.
(Á Comissão de Assuntos _Eéonómlcos- Decisão
Segundo,, servir como uma das alavancas na retomada
Terminativa.)
do crescimento económico do País, pelo incremento da produ-1
ções safarias sobre a parcela até três salários mfniinos, a serem
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ção_ automobilística. cujos efeitõs multiplicadores são sobejamente conhecidos.
Para tal, preconiza-se que as· cotá.s -do FUndo NaCíonã.l
de Desenvolvimento-FND. representatiVas do empréStimo
compulsório, possatíím··utilizadas na aquiSíç·ão ·de veíCulos
a_utomotores e seu valor compensado com o imposto respectivo, através de seu aproveitamento, a título de crédito, a
ser feito pelo esbelecimento .que promover a saída tributada._
Assim, a presente proposta de ressarcimento dos vaiores
recolhidos a título do empréstiriiõ compulsó-rio, institu(do pelO
Decreto-Lei n"' 2.288!86, além de oferecer ao· co·ntribuinte
forma eficaz de sua concreçâo e possibilitar à FaZenda Pública
sua restituição sem grandes traumas e Sem efeitos finanC;eiros
contundentes, funcionará ainda como eficiente instrumentO
de agilização das vCndas· do mercado automobilístico com
sensíveis e positivos efeíto·s na ecom::r-rn.ia ·nadorlaL ·· - '
Por tais motivos-, espero contar Coin o apoi'6. dos Senhores
Membros do Congresso Nacional para a a·provação do presente projeto de lei.
.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1992. - Senador
Nelson Wedekin
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Ne 2.288,
DE 23 DE JULHO DE 1986
Cria o Fundo Nacional de Dese"DvoiVi.IDento, institui
empréstimo cmnpulsódio para absorção temporái-ia de
excesso de poder aquisitivo e dá outras providênCias:

(A Comissão .de AssuntOs Ecanômicos-·:_ Decistio Terminativa.)

ós

. O SR. PRESIDENTE (Mauro Bene'victes).:.::
prójetos
lidos serão publicados e remetidos à comisSão c~petente.
Sobre a mesa, projeto que sér"á lido pelo Sr. lo Secretário.
É lido o seguinte -.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 95, DE 1992
Altera o Regimento Interno do Senado Federal,
para criar a Comissão de FiScalizaç3o e Controle.
Art. I" Os arts. 48, 72, 77, 90 e ·393 do- Regimento
Interno do Senado Federal passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Ar!. 48. .. ......u.....................
36- au_toriZã.do pela Mesa, diilglr-Se â Presidência da República a fim de solicitar inforri"lações ·ou documentos de interesse da Comissão de Fis.calíiação c Controle.
Ar!. 72. .. ........~ ... u~ ~•••«•~·--·............7) ComíSsão·tle Fiscalízação C ConffOlc ___: CFC.
Ar!. 77. • .................-...
g) Coniissã6 de FiScalização e Controle, 17
Ar!. 90. .. : ...... :::: .•: : ........ .:.....~.=-::.-:-u.:..u ....
IX- acompanhar, fiScalizar _e cóntfolar as políticas goveman:ieil.tais, befll como propor à Cornissao de
Fis-calízaÇãó "é. Controle e fiscalização dos atos-do Poaer
Executivo c da administração indireta, no âmbito de
sua compctCncia.
· ··
·
Art. 398. .. .............................................. ..
a) nos casos do in.ciso I do artigo anterior, a Presidência ofícíar.á aéf Miriistro de Estado, dando-lhe conhecimento da convocação e da lista das informações
0 <. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

....

co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
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desejãdas, a fim de que declare quando compârecerá
ao Senado, no prazo que lhe estipular. não superior
a trinta dias. Se a sqlicítação decori"Cr de convocaÇãO
da. Comissão de Fiscalização e Controle, .o prazo previsto nesta alínea não poderá ser inferior a dez-dias."
Art. 2° O art. 105 do Regimento Interno do Senado
FCdcral passa a vigorar com a segUinte rCdaçao·. renumCrando-se o atual e os subseqüentes:
"105. À Comissão de Fiscalização e Controle
compete a fiscalização dos. a tos _do. Poder EXecUtivo
da União e do Distrito Federal e os da Administração
indireta, podendo para esse fim:
. I - avaliar a eficácia, eficiência, economicidade
dos projetes e programas de governo;
II - o{:tinar sobre a compatihilidade da execução
orçarn.entária com os Planos e Programas de Governo
e .destes com os.objetivos aprOvados em lei;
-III -solicitar a convocação de Ministros de Estado e dirigentes da Administração direta e indireta;
IV- solicitar, por escrito. informações à administração direta e indireta, sobre matéria sujeita à fiscalização .e controle;
V- requisitar documentos públicos necessários à
elucidação do fato objeto da fiscalização e controle;
VI -providenciar a efetuação de perícias e diligências;
VII -providenciar a ínteração do Senado Federal
... com o Tribunal de Contas da .União, nos termos do
artigo 71 da Constituição;
VIII- promover a interação do Senado Federal
·com os órgãos do Poder Executivo que, pela natureza
de suas atividades, possam dispor ou gerar dados de
que necessita o exercício de fiscalização e controle;
IX- interagir com a Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional, com vistas ao amplo
cumprimento do disposto no inciso X do artigo 49 da
Constituição;
- X- propor ao Plenário do Senado Federal as providencias cabíveis em. relação aos resultados da avaliação.
§. f•.• A Comissão de .fiscalização e Contr..ole poderá solicitar a criação de c.om.issão parlamentar de
inquérito para apreciaçãCY dos casos que, a seu juízo,
apresentarem maior gravidade.
§ 29 A proposta de fiscafização. e C:ontrole. qUe
poderá, com específica. in,Picação do ato. ser apresentada à Comissão por qualquer membro ou Senador,
terá seu relatório final circu.nstanciado e publicado no
Diário dO Congresso Nacionalle encaminhado ao Ministério Público c à Advocacia-Geral da União. pa'ra ·as
providências cabíveis no que cOncerne_à apuração da
responsaOifidade civil ou crimiriaf pelas infrações verificadas."
Art. 3" A presente resoluçãO entr~ ·em Vigor na data
de sua publicação.
. .:
. _
Art. 49 Revogam-se as dispostçoes em contráno.
Justificação
A criação da Comissão dr.! Fiscalização e Controle, por
nós objetivada através da presente iniciativa,-te·m·por nieta:
primordial a apuração das denúncias constantes que se verificam em todos os níveis do poder público, sobretudo no que
se refere ao património pUblico.

a
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Na verdade, a criação da referida Comissão não é noVidade, vez que Comissão praticamente idêiiiica fOi instituída em
1985, através da Resolução n"' 8 daquele ano, e depois extinta

com a promulgação da Constituição_ de 1988, em razão da
nova atribuição constitucional de poder fiscalizador dos atos
do Executivo a todas as Comissões.Entendemos, entretanto, necessário o --r_esta6e-Iecimento
_o

-

da Comissão de Fiscalização e Contiole;-sf:}a.porque ã.s cmiüSsões técnicas já possUem- inúmeras atribuições ~gimentais,
seja porque as Coinissões Parlamentares da Inquérito, instal~das especialmente para apurar denúncias, têm por tarefa
analisar apenas caso determinado, motivador de sua formação. Assim, a COmisSão de Fi~calização e Contrple pOderia
dar seqüência e encaminhamento a- denúncias isoladas, imPrimindo agilidade maior à apuração das freqüentes denúncias
que se multiplicam.
Pensamos que a cdação da Comissão etn _apreço; Se apro=vada, irá comple~ar o elenco das atividades por meio das
quais se firma o Poder Legislativo comd-ói:"gão fiscalizador
dos atos do Executivo, atributo que constitui um dos princípios'
cardeais do Estado de Díreitõ: Afinal, o princípio da limitação
dos poderes vem a ser. incontestavelment~, "a garantia das
garantias constitucionais, aquela sem a qual as outras não
são, a garantia suprema, o freio dos freios". (Francisco Campos, Perfis Parlamentares. Discursos Parlamentares- Câmara dos Deputados, 1979, pg. 31).
Pelas razões acima expostas, esperamos que ilOS:sos ilustres pares votem pela aprovação da proposta.
,
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1992. -Senador
Nelson Wedekin

LEGISLAÇÃO CITADA . .
CAPÍTULO li
Das Atribuições
Art. 48. Ao Presidente compete:
1 -exercer as atribuições previstas nos artS. 57, § 1"'
6':>, I e II, 66, § 7 9 e art. 80, da Constituição;
2 - velar pelo respeito às prerrogativas do Senado e
· · -·
às imunidãdeS dos .Senadores;
3 - convocar e presidir as sessões do Senado e as sessões
conjuntas do Congresso Nacional;
4- propor a transformação de sessão pública em secreta;
5 -propor a prorrogação-da sessão;
6- designar a Ordem do Dia das sessões e retirar matéria
da pauta para cumprimento de despacho, correção de erro
ou o~issão no avulso e_pa~a sanar falhas da instrução;
7 - fazer ao Plenário, em qualquer momento, comunicação de interesse do Senado e do País;
.
8 - fazer observar na sessão -a ConStffi.JiÇão--';-as -leis e
este Regimento;
9 - assinar as atas das sessões, secretas, uma_ vez aprovadas;
·
10- determiriaio _ifestiOO do expediente lido, e distribuir
as matérias àS comissões;
-- 11 - impugnar as proposiçÕes que lhe parecem contráriaS
à Constituição, às leis, ou a este Regimento, ressãlvado ao
autor recurso para o Plenário, que decidirá após audiência
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;
12 - declarar prejudicada proposição que assiín deva
ser considerada, na conformidade regimental;
13 -decidir as questões de ordem;
+
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14- orientar as discussões e fixar os pontos sObre que
devam versar, podendo, quando conveniente, dividir as proposições para fins de votação;
·
15- dar posse aos Senadores;
16- convocar Suplente de Senador;
17 -comu~icar ao TribM.nal_Superior Eleitoral a ocorrên-cia de vaga de Senador, quando não haja Suplente a convocar
e faltarem mais de quinze mes_es para o término do mandato;
18 - propor ao Plenário a indicação de Senador para
desempenhar missão temporária no País ou no exterior;
19- propor atrPienár_iQ a constitUição de comissão para
a repr~sentação externa_ do Senado;
20 -designar oradores para as sessões especiaiS do Senado e sessões solenes do Congresso Nacional;
21 - designar substitutos de membros das Comissões
e no~ear relator em plenário;
22- convidar, se necessário, o relator ou o Presidente
da comissão a explicar as conclusões_ de seu parecer;
23 -desempatar as votações, quando ostensivas;
24 - proclamar o resultado das votações;
25- despachar, de acordo com o disposto no art. 41
e no § 2~ do art. 43, requerímento de licença de Senador;
26- d~spachar os requerimentos c-onstantes do parágrafo
único do art. 214 e inciso II do art. 215;
__ 27 - as~inai:" os aUtógr3fos dos projetas e emetldas a
S~!'em,. remetiçtos à Çâmara dos Deputados, e dos_ projetes
destinados à sanção;
~
28 -promulgar as Resoluções do Senado e os Decretos
Legislativos;
29 - assinar a correspondência dirigida pelo Senado às
seguintes autoridades:
-Presidente da República;
- Vice-Presidente da República;
-Presidente da Câmara dos_ Deputados;
-Presidentes do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores do País e do Tribunal de Contas da União;
-Chefes de Governos estrangeiros e seus representantes
.
no Brasil;
-o.::..:_:prêSi.dentes_das Casas de Parlamento estrãngeiro~
- Governadores dos_ Estados, do DistritO Federal e dos
TerritóriOs Federais;
-Presidentes das As~embléias Legislativas dos Estados;
~-autoridades judiciárias, em resposta a pedidos de informações sobre assuntos pertinentes ao Senado, no curso de .
feitos judiciais;
..
_ .
_"
30......:. aútori:Zai a diV"ulgaÇ3o -das sessões, nos termos do
disposto no art. !86;
31 - promover a publicação dos debates e de todos os
trabalhos e atas do Seriado, impedindo a de expressões vedadas por este Regimento, inclusive quando constantes de docu_mentq lido pelo orador;
32 - avocar a representação do Senado quadro se trate
de atos públicos de especial relevância, e não seja possível
designar comissão ou Senador para esse fim;
~3 -resolver, ouvido o Plenário, quaJquer caso nãó
peviSto neste Regimento; - -- - 34- presidir as reuniões da Comissã"o -DiretOra, podendo
_discutir e votar;
__ _
35- exe-:fcer ii_Competênda fixaáa no Regulamento Administrativo do Senado Federal.
' ' • • • • •Y• • ·~• • ••"'-•~•• • • • • " •• .~ ••• • • u~.'

...-. ••• •~•' • •, .. , .. ••--- ·~•••-....•••;.,.~.

Art. 72._ As Comissões permanentes, além da Comissão
·
·.
·
·
Diretora, são as seguint~:
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1) Comissão de Assuntos Econômicos - CAE
2) Cámissaó d(e Assuntos SociaiS:- CAS
3) ComissãO de Corlstltuíção, Justiça e Cidadania- CCJ
4) Comissão de Educação- CE
·
5) Comissão de Relações Exteriores e DefeSa Nacional

-CRE
.
6) Comissão de s-erviços de Infra-Estrutura~ CI

~·«·················"'~~··e::.;.:?íTüL.ü'íi~·····-~·--··-·-········
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I I - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e inciiJeta, incluídas as fundações.e sociedades
instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas
daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público;
III- apreciar, para fins de registrO, a legalidade dos atas
de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração
direta_ e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas
pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de
provimento em co-missão, bem como a das concessões de apo-sentadorias, reformas_e pensões, ressalvadas as melhorias pos.t~ri_ores que não alterem o fundamento legal do ato conces-

Da Composição ,
Art. 77. A ComiSSão Diret6f1d! Cóhstífliída doS titulares da Mesa, tendo as demais comrSsOeipe'nrianentes o segui rite número de membros:
- sórip;
a) Comissão -de Assunws EconómiCos~ 27;
IV- realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deb) Comissão de Assuntos Sociais, 29;
putados, do Senado Federal, de comissão técn~ca ou de inqué:..
c) ComisSão de Constituição. Justiça e Cidadanfa,23;
ritO, inspeções e auditorias de natureza contábil, fin_ariceira,
d) Comissão de Educação~ 27 ;.
• -·orçamentária, operacional e patrimonial, nas uniOãdes admie) Comissão de Relações Exteriores e Defesa NaCiOnal,
19; e
-nistrativas dosP_oderes Legislativo, Executivo e JUdiciário,
e Qemais entidades referidas no inciso II;
·
f) Comiss-ãO -de--ServiçOS de Infra-Estrutura. 23._V- fiscalizar as contas nacionais das empresas suprana§ 1\' O membro da Comissão Dl{etora nãci põdera fazer
·cionajs de cujo_ capital social a União participe, de forma
- -parte de outra comissão permanente.
- -direta ou indireta. nos termos _do_ tratado constitutivo;
§ 29 cada sen-ador somente poderá integrar duas comisVI -fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassões como titular c duas como suplente.
$ados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
·············-~----··--····"CA:ri1-ui:Ovi········--··-·············~
instrumentos congéneres, a Estado, ao Distrito Federal ou
a Município;
Da Competência
VII -prestar as informações solicitadas pelo Congresso
SEÇÃOI
Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das
Disposições Gerais
respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, ope"racionar e pãtriinonial e sobre resultados
Art. 90. Às comissões compete:
de auditorias e inspeções realizadas;
IX- acompanhar. fiscalizar e controlar as polítícas goverVIII- aplicar aos responsaveis, em caso de ilegalidade
namentais pertinentes ãs áreás de sua competênCia; de despesa- ou irregularid3de de contas, as sanções previstas
Art. .105. Às ·comissões tempoi"árias compete o desemem lei, que estabelecera. entre outras cominações, multa proPorcional ao dano Causado ao ei'ário;penho das atribuições que lheS forem expressam-ente defeIX - assinar prazo para que o- órgão oti entidade adote
ridas.
as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se
Art. 398. QUando houver comparecimento de_ Ministro
de Estado perante o Senado, adotar-se-ão as seguintes nor- verificada ilegalidade_;
,_ _X.~-sustar, s_e não atendido, a execução do ato impugmas:
a) nos cas_os ~do inciso I do artigo anterior, a Presidêncía nado, comunicando a decisão à _Câmara dos Deputados e
ao Senado Federal;
oficiará- ao Ministro de Estado, dando-lhe conhecimento da
XI- representar ao Poder competente sobre irregulaconvocação e da lista das informações "desejadas, a fim -de
ridades ou abuSQ;i apurados.
que declare quando comparecerá ao Senado, no prazo que
§ 19 No caso de contrato, o ato de sustação será adotado
lhe estipular, não superior a trinta dias;
diretamente pelo Congresso Nacional, que solicifará'de ime······"·--···~cõN"s-TiTuiÇXo-oft.~RErúiiucÃ············
diato, ao Poder Executivo as medidas cabíveís.
§ 2'-' Se o Congresso NaciOnal ou o Poder Executivo,
FEDERATIVA DO BRASIL
nQ. prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas
no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
1988
• • • • • • • • • • • • • • • • • • " •·rc
• •-c• • • • • • • ,-,
• •
••
- , : § 3f As de,cisões do Tribunal de que resulte imputação
Art. 49. É da competência exclUsiva -do COngressó-_Nade débito ou multa terão eficácia de_ título executivo .
.cional:
§ 49 O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional
X- fiscalizar c controlar, diretamcnte, ou por qualquer trímestrlal e anualmente, relatório de suas atividades.
de suas Casas, os ãtos do Poder Executivo, incluídos os da
•-• •
• •' •-• • •-• • •-• • • • • • •• • • • • • •• • • • •••• • • •••-•••"• • •"• ••• •• • • • •-u• •• • • •••• • • • • ••
administração indirefa;
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 0 projeto
de resolução, que acaba de ser lidô, ficara sobre a mesa duArt. 71. O controle externo, a cargo d_o Congresso Narante cinco sessões ordinárias, a fím de receber emendas.
cional, será· exercido com o auxílio-dQ Tribunal de Conta,s
Findo
esse prazo' será remetido à comissão compererite.
da União, .ao qual compete:
Sobre a me~á, requerimento QUe ·será lido· pelo Sr. 1<.>
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo PresisecretáriO.
.
dente da República, mediante parecer prévio que deverá ser
É
lido
o
seguinte
.elaborado em sesenta dias a contar de seu rçcebimento;

..

•~

-.~••

,,-,~y, ·-~"-"-" ·~-,

·•~

.._.-<.>O•'- • • • • ' - " •• •
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REQUERIMENTO N• 900/92
senhor Presidente,

Nos termos regimentais ~olidtamos ã V. Ex~ a pro_rrogação, por mai5 60 (sessenta) dias, do prazo da ComiSsão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as responsabilidades pelo caos existente no âmbito dos consórcios para
aquisição de veículos automotores e__~e ben_s em geraL __ _
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1992. ~ Moisés
Abrão- Divaldo Suruagy- lrapuan Costa Júnior- Wilson
Martins - Amir Lando- Ruy Bacelar - Valmir Campelo
- Aloizio Bezerra - Elcio Alvares - Gerson Camala Cid Sabóia de Carvalho - Chagas Rodrigues - Marco Maciel
- Almir Gabriel - Pedro Teixeira - Eva Blay - Jonas
Pinheiro - Louremberg Nunes Rocba - Magno Bacelar José Paulo Bisol - José Richa - Mário Covas -- RonaÕ
Tito - Luiz Alberto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~O requerimento contém subscritores em número suficiente ·para a prorrogação automática do prazo concedido á Comissão.
O expediente lido vai à publicação.
_
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1'1
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 9tlli92
Requeiro a V. Ex~ nos te.rmos regirnent~ls,AU.e·. ouvidO
o Plenário, seja considerada como de licença autorlzada.minha
ausência aos trabalhos da Casa nos dias 16_,17, 24 de setembro,
27, 28, 29 do outubro e 3, 10, 11, 12 de novembro,dias
em que estive no meu Estado, Minas Gerais, partiCij)àntlo,
como Senadora da República, das eleições municipais.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1992. -Senadora
J únia Marise
O SR. PRESIDENTE (Mauro J,>enevidcs) -~Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelq_ ~r. 1?
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 902,-DE 1992
. Solicita que o Ministro da Educação e Desporto
informe se procede denúncia de Veradores contra o fre~
feito de Içara, se, de deSvio de dinheiro repassado pelo
FNDE em 1990 e 1991.
Senhor Presidente:
'Requeiro a Vossa Excelência, ·com base no art-50~ paráR
grafo segundo, da Constituição- FederaC e do art. 216,_ iricisô
I, do Regimento Interno,que seja sOlicitado a S. Ex~ o Ministro
da Educação e Desporto que informe se procede a denúncia
de cópia anexa, oficializada à Delegacia de Floriap.ópolis do
Tribunal de Contas da União, em 2?R10-92, por cincO VeraR
dores da Câmara de Içara, SC, informando, outrossim, as
proVidências tomadas.
Segundo aquela denúncia e os documento~ que anexa.- a Prefeitura Municipal de Içara, SC, recebeu, em 1990,
subvenção de Cr$ 600-mi[, do Fundo Nacional de DesenvolR
vimento da Educação, para complementar o custo de construR
ção de uma unidade escolar de 139 m2 nO Bairr9 de AçUde,
na época orçada em Cr$1.401.963 ,86, conforme Plano de apli-
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Cação datado de 24-5R9Ó e Convênio N~- 33/90, objeto do Pro-cesso n' 2.3123.002067J90-18 do FNDE;
~
_
-_;_-em: prestaÇão de-Contas de 23-7-91, o Prefeito declarou
que tinha pagado os cr$600 mil por materiais adquiridos de
IMAIL Indústria e Comércio de Madeiras Içara Ltd8.., e que
aludida escola já se encontrava em pleno uso, atendendo 80
alunos aproximadamente;
-entretanto, aludida escola não teria chegado a existir
e o Prefeito teria alegado que utlizara os recursos na construção de uma cheche no Bairro Vila Nova;
-além disso, teria sido empenhada duas vezes e mesma
despesa, mediante as Notas de Empenho N9 5._0_42, de 8-11-90,
e il'·' 17 de 2-1-91, ambas mencionando a construção de uma
creche ou escola de Vila Nova, estando a duplicidade comprovada no fato de serem os mesmos_ carta-convite (n~ 126/90),
o credor (!mail Ltda.) e o valor (Cr$584.224,00);
-apesar dessas ireregularidades, _em 24R10-91 e Delegacia em Santa Catarina do Ministéiio da Educação recomendou a aprovação da prestação de contas;
_
-semelhantemente, não existiria outra unidade escolar
que deveria ter ~do_ construída em 1991 no Bairro Rincão,
medindo 230 m', ao custo total de Cr$ 499.080, 00, para
qual o FNDE forneceu C$4.000.000,00 e a Prefeitura
Cr$1.499.080,00 objeto de Processo FNDE n•
2.3031.000294/91-82 e da Prestação de Contas de 13-4-92.
Torna-se necessário esdarecer a- veracidade dos graves
fatos, recuperar o dinheiro desviado e punir os infratores.
Sala das Sessões, 10 _de dezembro de 1992. -Senador
Nelson W-edekin.
(Ao exame da Mesa Din:;tora.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento lido Será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do art. 21Q, do Regimento Interno.
-Concedo a para ao nobre Sellador Ney Maranhão,
para urrfa·-comunicação íriadiável.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE. Para uma oomunicáção". Sem revisão do orador.)- -Sr. Presidente e Srs.
Senadores, quero encaminhar à Mesa um projeto que altera
dispositivo de Lei n'·' 7 .716, de 5 de janeiro de 1989, que define
os crimes resultantes de preconceito- de raça ou de cor, com
redação dada pela Lei n''8.881, de 21 de setembro,cuja justificativa passo a ler.
A Constituição de-T988 alberga o direito fundamental
de todos aqueles que vivem no Brasil, _qual s~jª, o di~eito
de não-discriminaçãO ou preconceitOS de qualquer espécie.
Ocuparam as páginas da imprensa brasileira, recente_rnente, ates de vandalismo pratiCados numa das unidades da
Federação, claramente discriminatórios à sofrida, porém grandiosa, região do Nordeste, que temos o orgulho de representar
neste Parlamento.
_ _Ocorre que a Federação brasileira, também nos termos
da Constitui_ção, é formada pela união dos Estados, dos Municípiàs e do- -Distrito F-ederal. Assim d~finida a Federação,
o legislador constitucional estatui que a união dos seus entes
haveri3de ser indissolúvel. A toda evidência, não autorizou
o legislador que sequer um privilégio fosse atribl}ído a Estadc'
ou a Município. Em conseqüênCia, foram igualadas as regiõt:
do País. Não é por outra razão que apropria Lei Maior vede
no seu a.rt._ 19, inciso III, que a União, ()S Estados, os Muni. cípióS e o Dísiriio Federal criem distinção entre bra:üleiros
e preferências entre si.
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Não há muito, toda a Nação. estarrecida. tomou conhecimento de artigo publicado em um dos grandes jornais do
País, atentatório ao direito de não-discriminação e à proibição
do preconceito racial e de cor, que abrange todos os habitantes
da região Nordeste e que_ se estende, por força do mandamento
constitucional, às demais regiões brasileiras.
O Nordeste foi coii.siderado região desgraçada, cujos habitantes são je_Cas que ainda estflfiam vivendo a realidade

do século XIX e não no limiar do século XXI.
O Nordeste seria assim, na visão- limitada do articulista,
como que responsável por todos os problemas nacionais. Tal
visão sectária não pode receber guarida, mormente na grande
imprensa que tem responsabilidade elevada como formadora
de opinião no País.
O projeto de lei, que ora submetemos à apreciaÇãO de~ta
casa, resp"oride às preocupações -acima expostas, -b-uscando
alterar a Lei n~ 7.716/89, que define OS crimes resultantes
de preconceito de cor e raça.
Por outro lado, estamos propo-ndo o acréscimo do art.
20 à Lei n\'7.716/89, que define novos tipos pellaiS 'riã6 expressamente incluídos na legislação em vigor. R~unirrios comportamentos típicos; hoje apenados de forma extremamente branda, e exacerbamos a pena quando o motivo para a ação discriminatória ou precOnCeitUoSa deriva da região oU Estado ofendido. A proposição quer pór à disposição do Poder Judiciário
um norma clara que permita repre~nsão estatal por preconceitos e discriminação -qüanto à proc~ê_J!cia__de quem quer
que seja.
-_
_
.
Estamos certoS de que a -proposta-c_o_ntará ~!11--~ apoio
sereno e patriótico dos nossos nobres Pares do Congresso
Nacional.
Estou encamiilhando o projeto à Mesa, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Mesa
aguarda o envio do documento pelo nobre Senador Ney Maranhão~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar. (Pausa.)
S. Ex• não se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
S. Ex~ não se encontra em plenário.
Concedo a pal~vra ao nobre Senador Aluízio BeZerra.
(Pausa.)
S. Ex~ não se encontra em plenário.
Concedo a palãvra ao noOie-Sen<idor Cid Sabóia de Carvalho. (Pausa.)
S. Ex~ não se- encontra em plenário.
Concedo a palavra- aO noOrC -senãdo-r-Pedro Teixeira.
(Pausa.)
S. EX" também não se encontta em plenário.
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, aproveito esta oportunidade pal-a informar
à Casa que caminhamos pouco, hoje, com relação ao Proje~o
dos Portos -inclusive V. Ex• tem interesse em saber _da
matéria - , mas jã é um começo, porque os subscritores das
emendas apresentadas chegaram à conclusão de que é impossível trabalhar nesse projeto na bas~ de emendas isoladas.
Chegamos a discutir e Votar 14 e_me_ndas; a aprovação da
Emenda n<> 08, por exemplo, da Comissão de Constitulçã:o,
Justiça e Cidadania, foi prejudicada pela rejeição das Emendas
o

·•

n~s 9,
n~ 14,
n~
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10 e 11. E, posteriormente, foi aprovada a Emerida
que entrou em contradição com a Emenda rejeitada

1.

Em boa hora, o Senador Mansueto de Lavor apresentou,
para exame dos Senadores, mas não ainda na Comissão, unla
emenda substitutiva que tem começo, meio e fim. Fói marcada
.uma reunião para a próxima terça-feira - agora já superado
o projeto da dívida externa na Comissão de Assuntos Econômicos- para votar exclusivamente o Projeto de Portos. Cremos que, de terça para quarta-feira, podemos tirá-lo da Comissão de Assuntos Econômicos.
Durante as discussões, Sr. Presidente, houve a preocupação, porque quarta-feira já é- dia 16. no sentido de, em
havendo convocação do Congresso Nacional, que o Projeto
dos Portos fosse incluído nas matéria que poderão ser analisadas depois.
.
Queria ouvir de V. Ex• se is-So será possível, porque vamos
ter que votá-lo na Comissão ainda terça ou quarta-feira, quando já é dia 16. Seria importante que esse pr"i:)fefo fosse incluído
entre as matérias que serão discutidas e votadas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência- considerará a sugestão de V. Ex• no momento oportuno, ou seja, na reunião que levará a efeito com o Presidente
da Câmara dos Deputados. Naquilo que for pertinente ao
Senado Federal_~ a Presidência estará atento para a sugestão
de V. Ex•, para que. incluída a matéria no edital de convocação
,.
extraordinária, possa ela, afinal, ser apreciada.
V. Exa não se ofenda com o emprego do "afinal". E
porque há uma expectativa tão grande em torno dessa matéria
e, diariamente, a Presidência dedica preciosos momentos para
responder às inquirições de pessoas interessadas na apreciação
desse projeto, o que naturalmente evidencia a sua relevância.
Espero, porém, como V. Ex~ disse que o· projeto caminhou na sessão de hoje não tanto que nos tranqüilizasse.
nem tão pouco que nos preocupasse, portanto~ espero _que__
haja, de fato, a manifestação da Comissão na terça-feira vindoura.
O SR. AFFONSO CAMARGO - Sr. Presidente, esse
afinal não me molesta de forma alguma. Pelo contrário,_ale.grame. Aliás, não é surpresa porque sei que V, Ex• é um daqueles
que sabe como é importante a aprovação desse Projeto para
darmos um sinal a todo sistema financeiro internacional, ao
sistema d~ investimentos de capital estrangeiro.
Posso testemunhar a V. Exa e aos Senadores que quando
estive em Washington,_ na época em que ainda era Ministrodos Transportes e das Comunicaç-ões, o assunto que mais
me foi perguntado não só pelos jornalistas ínterriacionais,
como também pelos representantes do Governo e do alto
empresariado norte-americano, ___era ·exatamente em relação
ao Projeto dos Portos. Há uma grande preocupação, porque
-esse é um- processo que já sofreu mudanças de aperfeiçoa-menta e modernização_ em outros países e, aqui, no Brasil,
estamos em via_ de concretizar essa modernização.
De 'qualquer forma, poderia aduzir ao meu pronunciamento a minha preocupação em virtude de uma notfci<l: que
li nos jornais de hoje. Li que o Eximbank japonês teria suspenso um financiamento que ida fazer sem contrapartida para
a Rede Ferroviária Federal, inclusive, para recuparação de
locomotivas e vagões. E a notícia dizia que er~ exatamente
devido a indefinição do proe.rama econôniko do Governo
Brasileiro.
- - ·--
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Então, veja que, de um lado, há a modernização dos

portos, do outro lado, há esse urgenciarnento em explicitar
o programa econôrnico _do País. Tue!_Q i~~o soma para que
pos·sarnos realmente explicitar o prográma eéotióinico d9 País,
para que possamos realmente aportar capitais e financiamen~
tos, que São os melhOres, como é- o caso do BIRD, do BID
e do Eximbank jap<_?_f!~S, para promovermos o desenVolvimento ecortômico:_
-

Não tenho nenhuma dúvida, Sr. PrcsideÍlte, de que o
País não sairá da crise sem o crescimento econôffiico, sem
gerar empregos. Por isso me preocupo cm-Urgenciar a vOtação
do Projeto dos Portos, no Senado FederaL
O Sr. Jonas Pinhei["()- Per~i_te-R~e -V.--Ex• um apirte,
nobre Senador Affons_o Camargo?
O SR. AFFONSO CAMARGO- Ouço o apartcdo nobre
Senador Jonas Pinheiro.
O Sr. Jonas Pinheiro- Nobre Senador Affoilso CaffiarR
go, sabemos do esforço que V. Ex~ tem despendido no sentido
de, como Relator dessa matéria peiãnte a Comissão dê Assuntos Econômicos, fazer com que seja aprovada com a maior
brevidade possível. Ninguém-melhor do que V. Ex', que exerR
ceu até recentemente a Pasta dos Transportes, tem consciência
da urgência, da necessidade e da aprovação desse _Projeto.
Ocorre-me dizer, neste instante, que é lamentável que a inR ·
transigência, ou intolerância de alguns colegas Senadores. não
tenha permitido ainda a aprovação desse Projeto na forma
como veio da Câmara dos Deputados. Sabemos que esse Projeto foi ampla e exaustivamente discutido, levou nada mais,
nada menos, do que cerca de um ano e meio para sair da
Câmara dos Deputados, depois de amplas negociações com
vários setorc!s da soci~dade, depois de exauridas todas as possíve-is dúvidas que foram _levadas à presença da Comissão da
Câmara dos Deputados e depoís ao Plenário. Foi uma verdadeira maratona para se Chegai:" ·a esse resultado que, se não
é o ideal - concordamos, há repasses ·a ·se"i:"êiT:i-leltos, mas
as emendas que venham sofrer no Senado remeterão esse
Projeto, inevitavelmente, por força da Constituição., a uina
nova apreciaÇão na Câmarã dos Deputados. A sociedade está
ansiosa pela aprovação desse Projeto. A- etononi1a do País
depende, fundamentalmente; da aprovaçãõ dele. É uma das
variáveis de maior importância para a recuperação económica
do País _o pronunciamento do Congresso Nacional sobre essa
maté-ria; aprovando esse projeto. Estamos Vive-ndo- um·a· fase
ícil, onde os fatos estão sendo debatidos debaixo de uma
lentidão enervante, no Congresso Naciõi1a[ Ê-ertervante~ re. forço o meu pronunciatnentci, porque· a·sociedade está cada
vez mais necessitada e não há agilidade no Congresso. Veja,
V. Ex\ o caso da reforma fiscal, que é vit3.1 para a nossa
economia e "Cffutliro- deste País, o .ano vindouro está depen.dendo desses poucos· dias que nos separam ·cto firiãiCfO ·ano
e não estamos vendo, ainda, os resultados positivos dessa
proposta do Executivo. De modo que seria de todo conveniente que houvesse uni alargamento da compreensão do Senado. de alguns colegas Senadores que insistem em emendar
esse Projeto, que houvesse _uma COJ!lpreensão, -de mOdo g_ue
essas propostas fossem rCtiiadaS ou rejeitadas ·no_ Plenário
do Senado para que- ess~ Projeto fosse aqui apfovã.do sem
retornar à Câriiaia dos Deputados; para que entrasse em vigOr
com a m-aior brevidade possível, alentando um pouco mais
nossa economia, como disse, carente, dependendo fundamentalmente da aprovação do Projeto de Regulamentação dQs
Portos. De modo que, nobre Senador Affonso Camãrgo_, cô~

essas palavras, louvo o esforço que V. E~ vem despendendo
n~quela Comlssão. COlOco minha preocupação em relação
a essas emendas, que poderiam ser evitadas. Se não é o id~al,
esse Projeto deveria, através de lei ordinária, depois, ser cada
veZ mais aperfeiÇoatlo. -Não seria ifldíspensável que ele fosse
aprovado, na forma como veio da Câmara, porque sempre
temos o recurso de apresentar novos projetas de lei ordinária,
acarretando um aperfeiçoamento mais amplo. De modo que,
o mais importante agora é a urgên~ia, ;t brevidade. isto, sim,
_ é __o _fundamental. .Presto o _meu louvor por conhecer, estar
dente· do esforÇo de V. Ex~ no sentido da aprovação, com
a ~~i_9~ u~gências possível, de_ss<: Projet<?.
. O SR. AFFONSO CAMARGO- Agradeço. o pronunciamento de V. Ex\ que não me surpreende. V. Exa é um homem
-que teín uma visão clara da modernidade e sabe que hoje
_o_mundQ se globalizou, e a nossa competição Se faz ~m termos
i_nternacionais, principalmente iios pOrtos.
Também participo da idéia de V. E-X· Se surgisse um
novo acon::lo no Senado, sempre estive~ disposição para incorpqrá-lo. Já temos experiência', normalmente as emendas feitas
no Senado. como _Câriiara Revisora~ aCabam sendo rejeitadas
na Câmara.
Esse projeto foi aprovado na Câmarã poT todas as lideranças partidárias. Aceitar urna emenda do Senado é _haver um
auto~ reconhecimento por parte de todas as lideranças de_que'
nãO elaboraram um bom texto. Numa análise muito objetiva,
dificilmente a Câmara vai deixar de rejeitar qualquer emenda
do Senado, por isso vamos trabalhar dentro de uma linha
de revisão, que está correta. não há problema, mas sem grande
objetividade. Em todo caso, continuamos sempre abertos a
qualquer tipo de !legociação, cremos que. de terça para quartafeira, estaremos discutindo e votando as emendas na Comissão
de Assuntos Econômicos. Hoje mesmo eu fiz um grande esforço para ganharmos uma semana nesse processo, mas não obtive sucesso. _
O Sr. Louremberg Nunes Rocha - Permite-me V. Ex~
um aparte?
O SR. AFFONSO CAMARGO- País não.
O Sr. Louremberg Nunes Rocha -Sr. Senador, eu gostatia de deixar regiStrado, nesta tarde, __ o grande interesse do·
Centro-Oeste de. que o projeto seja aprovado noS termos do
parecer de V. Ex• Todos reconhecem a grande dificuldade
por que vem passando aquela região para o escoamento da
_sua produção. No caso do Estado de Mato Grosso, especificamente, a sobretaxa, o sobrecusto que significam_o~ fretes como
pratícados atualmente, -pode inviabilizar a produção de soja,
não só de Mato Grosso como de todo o Centro-Oeste. A
atuação de V. Ex•, no sentido de manter esse projeto como
veio da Càmara, que é o mais adequado para a realidade
brasileira, merece o nosso elogio e o nosso apoio. Porém,__
temos de nos conscienfiiar,-prlncipalmeOI:e-os produtores do
Centro-Oeste que estão mais distantes dos portos, de que
sem esse projetO, rio médio e no curto prazo teremos seríssimas
"dificuldades para viabilizar a produção de grãos e a sua exportação para o exterior._Portanto, quero, em nome do Mato
Grosso. especificamente, e do Centro-Oeste, em geral, deixar
aqui a nossa solidariedade,- o nosso empenho e nosso apoio,_
porque e~ses custos a mais, que significam os fr~tes, como
praticados atualmente, vão inviabilizar; dentro de pouco tempo, a produção ~-e grãos do Centro-Oeste brasileiro. Parabéns
aV. Ex~ e conte com o nosso apoio.
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me permite um aparte?

O SR. AFFONSO CAMARGO - Pois não.
O Sr. Iram Saraiva- Nobre Senador Affo'nso Camargo,
dou-lhe os parabéns. COmo também sou da Região CentroOeste, quero fazer das palavras do Senador Louremberg Nunes Rocha as minhas e dizer que o trabalho que v: EX• vem
empreendendo o Centro-Oeste não esquecerá nUnca. V. Ex~.
como Senador brilhante, ex-MinístrO igualinente brilhante,
sabe que _somos a fronteira agrícola deste País, e, por isso,
queremos fazer coro com o magnífico -trabalho_ qUe V. Ex~
vem -desenvolvendo, prestando-lhe a nossa solidariedade. Pode V. Ex~ contar com os três Senadores por Goiás.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Realmente, Senadores
Louremberg Nunes Rocha e Iram_ Sara~va, o que eStamos
querendo, o que será muito bom para o País, é a evolução
do sistema produtivo do País. Não somos contrários àq-Ueles
que, tendo seus interesses, os defendam. Ma.s, creio que devemos pensar no interesse global do País. E justamente por
isso que espero, o mais rápido possível, possamos terminar
esse assunto na ComissãO de ASSuntos ECOnômiCos e partir- -.
mos para o plenário.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!Y
Durante_ o discurso do Sr. Affonso Camargo, o
Sr. Mauro Bene~'ides, Presidente, que é ocupada pelo
Sr. Magno Bacelar
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) ~ Concedo a
palavra à nobre Senadora Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (PRN- MG. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebe~os _da Pref~ltura !'Jl:'nkipi:tl ~e -São Lourenço.t. cidade_ que
mtegra o nacwnalmenk conhecido Circuito das Aguas Mineiro, ofício requerendo do Sr. Ministro dos Transportes duas
urgentes providênCiãs: qu-e-seja s-uspensa a retiradã dos trilhos
do ramal ferroviário que liga a cidade de CruzeirO, ein Sã.o __
Paulo, ao Município de Soledade dc-.Minas, no nosso Estado,
e que nesse trecho seja autorizada a implantação do trem
turístico.
No expediente que faz acompanhar de extensa e funda~
mentada documentação, o Prefeito Elmar Junqueira Vilela
reporta-se ao fato de que essa ferrovia utilizava linhas -de
bitola estreita, numa época onde a malha de vias férreas já
adotava o sistema de bitolas largas.
Julgando a Rede Ferroviária Federal que-a operação da
estrada apresentava resultados deficitários, determinou a sua
-desativação em janeiro do corrente ano. Recorda ainda o Prefeito, e tõdas as lideranças PolÍticas
da região do Sul de Minas, que a estrada de ferro Minas-Rio,
compreendendo o tre~h!J Cruze"iio-Três CõTaçõês:-fOíinaugurada em 1884 pelo Imperador D. Pedro II, assim cristalizando
o ideal pioneiro do ViscOnde de Miuá-. üiii paúimônio histórico cUltural desse porte não deve ser destruído, se esse ramal
pode ser privatizado em benefício de Minas -e do Brasil. Coni
tal pensamento comungam ainda os chefes dos Executivos
MuniCipais das cidàâes de Cruzeiro, PaSsa Quatro, Itanharldu,
Pouso Alto, São Sebastião do Rio Verde e Soledade de Minas,
ao enfatizarem que há maís de dez anos vêm lutando para
assumir a admin1straçélo da feriovia, cOm Vistas a flela-ofazer
trafegar o trem de turismo.
Além de favorecer o desenvolvimento turístico das regiões que esses prefeitos representam·; o e-Inpreêndimenio
tem, também, objetivos culturais e· hístóiícos·, umã vez que,
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ao longo de seu trajeto, cm variados e dramáticos cenários,
desenvolveram-se marcantes episódios das Revoluções de 30

eQ

-

Merece rekrência, ainda, por seu inestimável valor, o-patrimônio representado pela arquitetura colonial comumente
~ncontrada nesse trecho da Serra da Mantiqueira, sempre
elogiada pela imponência e pela beleza.
Acrescente_-s_e, ainda, que esse grupo de prefeitos, após
inúmeras gestôes, alcançou o seu primeiro êXíto, ao- vei' aprovado pela Ernbratur o projeto para a implantação do trem
turfstico, em razão, sobretudo, da sua importância para o
incremento da indústria do turismo na região do Sul de Minas.
Embora vencendo numerosos entraves de ordem burocrática, que se alongaram no tempo a entrega da via férrea,
suas estações e trens de passageiros, as prefeituras interessadas
até hoje continuam aguardando a decisão da Rede Ferroviária
Federal.
O Projeto Trein Turístico é, seguraffiente, uma iniciativa
bem-sucedida nas diferentes áreas onde foi implantado. Tanto
no Rio de Janeiro _como em São Paulo, de uma experiênciã
-caracterizada por oferecer aos passageiros não mais que uma
visão ambiental do seu percurso transformou-se, hoje, num
empreendimento consolidado e num dos principais atrativos
das correntes turísticas que demandam os dois Estados.
O Sr. Gerson Camata- Permite-me V. Exa um aparte,
nobre Senadora Júnia Marise?

A SRA JÚNIA MARISE - Com prazer, nobre Senador
Gerson Camata.
O "Sr. Gerson Camata -Ilustre Senadora Júnia Marise.
nãO ·conheço a região a qu-e V. Ex~ está se referindo, mas
conheço-a pela História, pelos idos da Revolução de 30, de
todos aqueles acontecimentos_ históricos que ocorreram nessa
região, e o tema que V. Ex" enfoca _merece a solidariedade
de- todos nós Senadores. No Espírito Santo, nós assistimos
-eu acho que uma parte de Minas também -todos aqueles
acontecimentos --:- a essa tragédia a que V. Ex~ se refere
e que V. Ex~ pretende evit~r. Todas aquelas cidades, principalmente do interior surdo Estado do Espírito Sarlto, ei'am liga~
das ao Estado do Rio de Janeiro e ao Estado de V. Ex\
ao glorioso Estado de Minas Gerais, pof Ierrovias, construídas, _algumas delas, na época do Império. Eu estou chegando
à conclusão que, no Império, se construíram mais ferrovias
nO Brasil que em todo o período republicano. Pois bem, a
Rede Ferroviária Federal, na época, e isso foi no início do
período revolucionário, em que não havia o hábito de serem
oüVidos nem os deputados, nem os senadores, nem os vereadores, nem o prefeitos e nem o povo, todos aqueles ramais
foram considerados ramais ineficientes e foram desativados.
Quer dízer, um enorme investimento feito pelo País, feito
na época também pela empresa inglesa Leopoldina-Railway,
tudo aquilo foi destruído e nada se fez em seu lugar. Aquele
meio de transporte barato, acessível, que transportava os lavradores, com sua produção, por toda a região, foi destruído.
Em nluitoslugares, posteríormente, o governo do EstadO assufuiu o asfaltamento de algUmas rodoviaS_, mas o transporte
barato, acessível, que tinha feito praticamente nascerem todas
as cidades do sul do Espírito santo, foi varrido do mapa do
meu Estado.
Essa- providência devastadora, que a Rede Ferroviária
pretende empreender nessa região, encontra em V. Ex~ uma
guerreira que se opõe- a colocar fim a esse meio de transporte,
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vital para aquela região, vital para aqueles sitiãntes. camponeses e todos os moradores ao longo dessas cidades. V. Ex~
coloca ainda mais claro o aproveitamento do ramal, para que
ele possa ser um caminho para -o turismo numa região que,
embora não conheça pessoalm~nte, sei q4e tem possibilidades
turísticas maravithosãs. V. Ex"~ coloca também um outro ponto
mriito interessante, que é o dos prefeitos da região quererem
assumir a administração da ferrovia para que ·ela continue
servindo-a, por entenderem que ela é essencial à co-ntinuidade
do progresso e do desenvolvimento dessa região. As ferrovias
do. Espírito Santo foram destruídas no t~mpo da ditadura.
Não se ouvia, não se_ consultava, não se_perguntava e não
se questionava o porquê. Agora é diferente, pois estamos
num regime democrático. Cumprimento e apóio a iniciativa
de V. Ex'! com todas as forças, Senadora Júnia Marise, porque
V. Ex~ quer que a Rede Ferroviária Federal pratique a democracia que o povo brasileiro· escolheu como caminho deJ2?iS
do período dítatorial. Espero que essas ferrovias ~ e essa
ferrovia principalmente - não venham a ser destruídas, mas
que, ao contrário, continuem- om o inv.e~timento feito pelo
povo brasileiro, a servir os brasileiros_ que moram. vivem _e
trabalham naquela região. Acredito que deveria ~aver até
um projeto de resolUção do Legislativo, _uma decisão legi~l~:_
tiva estancando um ato de vandalismo como esse-._ -cumprimento V. Ex~ que. como Senadora que tanto tein brilhado
aqui, na defesa de Minas Gerais e do seu povo, levanta a
voz em nome dos habitantes da região, dos Yereadores e
Prefeitos daqueles Municípios, -para que ·se ponha fim a esse
ato de vandalismo que a Rede Ferroviária -Federar ãmeaça
praticar contra aquela rCgião de Minas. Parabenizo; V. Ex\
na esperança de que a iniciativa de V. Ex~ seja o primeiro
muro que se antepõe a esse espírit9 dc;:s~ruidor, a ~s~ vandalismo qu-e se praticou contra as ferrovias brasileiras. Parabéns!

A SRA. JÚNIA MARISE -Nobre Senador Gerson Cama ta, incorporo, com muita -alegria, o aparte de V. Ex• a
este nosso pronunciamento. Em todos os momentos, V. E r
tem sido solidário com Minas Gerais ...
O Sr. Gerson Càmata- Ê a:--vlZinhãllÇã-.
'

I

A SRA. JÚMA MARISE - ... solidário sobretudo com
os interesses do povo de Minas Gerais. E-sta é-uma-das regiões
qu~ podemos considerar como das mais prósperas do nosso
Estado, mas que também tem as suas dificuldades~ a_s suas
peculiaridades e, acima de tudo, a sua vontade de poder contribuir. cada vez mais, para o desenvolvimento de tod9 o Estado
de Minas Gerais. D-aí à- impOrtância -dessa advertência que,
· neste momento, estamos fazendo no Senado da República
em relação a uma decisão que cçmsideramos das mais d_ramáticas e drásticas para a região sul de Minas Gerais.
V. Ex~ colocou, com muitã propriedade, que foi exatamente durante um período da vida do n·osso País que se construíram as ferrovias cOmo meio de transporte para a nossa
população. Hoje, a que estamos assistindo? O Governo, pelas
suas próprias mãOs, está pretendendo desativar exatamente
um meio de transporte fundamental. não apenas para o turismo, mas também, e sobretudo, para o transporte de massa
de toda aquela região. Continuando, Sr. Presidente:
De fato, tai)tO no caso da li~ha que percqrre trecho d~
Mata Atlântica, no sul fluminense~ como no da que interliga
Poços de Caldas 'a Águas da Prata, para ficai nessés dois
exemplos, os projetes têm demonstrado indiscutível viabJlidade econômic3. Além disso, em face da crescente procura,
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mesmo em períodos de baixa estação, já se exigem a affipliação
dos serviços de infra-:e:=;trutura e o aumento significativo da
freqüência das viagens ...
É de se esclar~cer, por oportuno, que o "Projeto Trem
Turístico", no caso presente, teve origem no ''Protocolo de
Intenções" firmado entre o Empresa Brasileira de Turismo
- EMBRATUR, e a Rede Ferroviária Federal S/A, com
a assistência da Associação Brasileira de Agências de Viagens
-ABAV, da Asso~iaçã_o Nacional das Transportadoras Turísticas e Agências de viagens com Frota Própiia- ANTTUR.
da _Associação Bras,ileira de Transportadores Turísticos ABRATT. e da Federação Nacional de Empresas de Turismo
-FENACTUR.
Acordaram os signatários do documento em promover
gestões, de forma conjunta, direcionadas à utilização de ferrovias, como novO insumo para O desenvÕiviinento do produto
turístico nacional. Tratava-se de i"mplementar formas adequadas de operacionalização de trechos ferroviários que se prest3!-!sem à ati vidade turística, entre os quais, desde logo, elegiam
o ramal SR-2, Soledade-São Lourenço-Cruzeiro.
No més de maio do ano passado, a Superintendência
Regional de Belo Horizonte, da Rede Ferroviária, submeteuàs prefeituras interessadas a minuta de contrato de arrendamerito, assim como o resumo de normas para a utilizaçãO
desse trecho. A arrendatária- Obrigava-se a pagar 750 ffiil cruzeiros para cada automotriz, mais a importância de 717 cruzeiros por quilómetro rodado, corrigida pelos índices oficiais~
A arrendatária assumia também o coinpromisso de observar o Regulamento para segurança, tráfego e polícia das estradas. de ferro, o Regulamento _Geral dos Transportes. o de
OperaçOes, as ordens de serviços e circulares da Rede Ferro-.
viária; e de arcar, única e exclusivamente, com a totalidade
dos ónus fiscais e patronais decorrentes do contrato, bem
como daqueles concernentes à condição de empregador.
Competia, ainda, à arrendatária, não utilizar os bens arrendados em finalidade diversa da pactuada, e a manter, conse:piar e reparar os referidos bens. Obrigava-.se,. por igual,
à_ manutenção da via- e respectivo sistemã no trecho apontado.
mediante contrato, sob sua exclusiva responsabilidade e expensas, de empresa especializada.
Reservava-se à Rede o direito de fiscal4ar. a qualquer
tempo. a execução do contrato, e impunha-se à arrendatária
o dever_ de contratar pessoal habilitado na operação das máquinas e do sistema. As prefeituras_ contratariam também o pesSÇ)al das e_quipagens e das bilheterias, assumindo integralrilente
o controle e administração das linhas.
A esse doCumento fofoferecido uma minuta-de contrapropo-sta, referendada pelos Prefeitos das cidades de Cruzeiro,
São PaUlo,_ Passa Quatro, Itanhanctu; São Lourenço e Soledade de Minas, todas no nosS6 Estado.
Não foi sem enorme surpresa, portanto,-que os Prefeitos
receberam a notícia: a Rede Ferroviária Federal, por motivos
ainda desconhecidos, estaria ultimando a retirada dos trilhos
desse ramal. assim desprezando uma rara oportunidade de
fomentar a atividade turística regional e nacional. A medida,
a _pª-_r disso, é_ vista _como contrária ao interesse histórico,
de ~r~ter geral} e lesiva à memória de Minas, enquanto capaz
de aqular importante legado daqueles que nos antecederam.
Há o procedente temor de que essa ameaça venha a se
concretizar, anulando, em conseqüência, tQda, a d_edi(:(lção
e esforço daqueles Prefeitos e de_ todas as li_deranças da região.
A tanto ind1:12 não ter S:id_o considerada a_ prioridade governamental ao -desenvolvimento do turismo, nem o fato funda-
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mental de que a criação do trem turísticO, elíminando a totali-

dade das despesas com a manutenção das linha::;, preserva
de qualquer ônus o património da

R~dé.

Em resumo, Sr. Presidente, dO_ que acab~Ql.OS de expor,
nada justifiCa ó pÍ"ossegUirttento de eveflúial projeto objetivando a retirada dos trilhos da Estrada de FertO CruzeiroSoledade de Minas, conforme depõe o referido anúncio. Ao
revés, a autoridade requerida reúne agora múltiplos e irrefutáveis argumentos, aconselhando a que seja_m de pronto sustados os planos de desativação total da ferroVla. '
Mais do que isso,-tleferindo o justo"pleifO das relacionadas
municipalidades, e autorizando a implantaÇão do "Trem Turístico", merecerá o agradecimento c o aplauso unânimes das
populações beneficiadas e -de quantos anualmente procuram
a região, em busca--âã.s suas águas curativas, do ar saudável
das montanhas, da paz que a todos transmite o exuberante
verde das suas· matas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - ConcedÓ a
palavra ao nobre_ Senador Ruy Bacelar.
S. Ex~ não se· encontra cm p~enário neste momento_.
ConCedo a palavra ao nobre Senador Eduardo SupfiCy ..
A Presidência aproveita a oportUnidade para fazer um
apelo aos Srs. Senadores para que Vênham a _plenário no ~o
mente da Ordem do Dia, pois importantes c fri3.diáveís maté-_
rias constam -da paufa, e já- se aproxima o término da legislatura.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte _discurso, .S.em revisão do orador.) -Sr. Presidente
Magno Bacelar, Sfs. S_enadores, a Comissão~~ Assunto::;,Eco.:nómicos anaHSoU,-hóje. a Mensagem n" 357, de_ 1992, do Se-_
nhor Presidente da República, que submete à apreciação do
Senado Federal o acordo e-ntre o Governo· brasileiro e o Comitê dos bancos credorc& relativo à reestruturação da dívida
externa de médio e longo prazo do setor público brasileiro.
Tive a oportunidade de apresentar voto em separado_ao
parecer do Relator, Senador José Fogaça, que hoje foi substituído pelo Senador Ronan Tito, sobre o assunto. Houve votação e, por 17 votos _a 4, foi aprovado o parecer do Senador
José _Fogaça, sendo que dentre esses_ 4 votos está incluído
o votQ em separado que apresentei.
-,
__
Trata-se de uma decisão de extraordinária "importâncià.
para o Brasil, para o Governo Itamar Franco, para a economia
brasileira e' para o Senado Federal.
Este assunto deverá vir nos próximOs dias para a apreciação .do_ Plenário. E, dada a importância e a releVância deste.
fato, a-medida em que, na semana passada, eu havia levantado
dúvidas e questões sobre a acordo_da dívida externa, tendo
o negociador da dívida,, D~;. _Pedro .Sampaio Malan, encami- _
nhado informações sobre o assunto para mim, e ~om b~se
nas informações que me foram· encaminhadas!_ pude fazer- um
parecer. Considerando que se trata de decisão de extr~or
dinária importância, hoje pronunciarei o meu ponto de v1sta,
o meu parecer, adiantando a discussão que teremos na semana
_
que vem.
- _-__ _ .
Gostaria, antes, até para conhecimento dos Srs. Senadores, de divulgar a resposta encaminhada a mim pelo J?r. Pedro
Sampaio Malan às observações e--qüestc?es formuladas no pronunciamento que fiz na semana passada:
Aqui estão as-palavras e o documento do Dr. Pedro
Sampaio Malan:
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a) Quais foram os critérios utilizados pelo Governo para projetar a capaCidade de pagamento de
1993?
Os critérios utilizados pelo Governo para avaliar
a capacidade_de pagamento foram explicitados na "NOTA DEPEC' CAPACIDADE DE PAGAM_ENTO
DO SETOR PÚBLICO. BANCOS COMERCIAIS"'.
(entregue anteriormente e aqui anexo ao meu pronunciamepto hoje).
b) Quais as estimativas do Governo para capacidade de pagamento nos anos subseqüentes?
QuaisqUer projeções de capacidade de pagamento
para períodos posteriores a 1993 são necessariamente
tentativas e indicativas, uma vez qUe estarão sujeitas
a inúmeras Variáveis, entre as quais se destacam a forma
definitiva do -ajus-te fiscal SUbmetido ao CongresSo e
à_revis_ão constitUcional de 1_9'13. Por essa razão o Governo, ao invés de estabelecer metas para prazos tão
longos. tem preferido -~stimar parâmetros dentro de
faixas de__ resultados possíveis. Cofio se verifica nos
gráficos anexOs~ oS pag"ainentõSdi amortização-e~ juros·
da dívida estão ade:quados a qualquer faixa plausível
de resultadOS:.Oscilando entre 0,5 e 1,1% do PIB. proje-tado para o ano 2003. Essas faixas resultado pOssíveis
----são constante_mente revisadas •. motivo _pelo qual eventuais estimativas preparadaS pela minha Assessoria representarão subsídio valioso para a avaliação dessas
metas.
c) Quais as projeções do 'Governo para o- crono·.grama de pagamento de juros e amOrtização resultante
-:do acordo em discussão?
O fluxo de- caixa referente ao acordo está encatriinhado em anexO neste documento.
Com que grau de segurança se pode estimar a
contribuição de fontes oficiais externaS, como o FMI
e o Banco Mundial, para o firianciamento das garantias
exigidas pelo bancos comerciais estrangeiros?
Responde Pedro Malan: Antes <!e mais nac!_a, gos- ·
- taria de lerri6rar que aS propostas }niciaís dos bancos
. credores contfuham demanda por um volume de garantias muito superiOr ao previsto no acordo. Esse volume
de-garantias, enfatizo, não representa exigência do-co-mitê assessor .de bancos, mas, sim, um volume nes;ociado. acordado pelas partes ao final de intensas conversações. Em seguida, esclareço que o Fundo Monetário reservou 25% do acordo stand by de cerca de
2 bilhões de dólares com o Brasil, para operações de
redução de dívida e do serviço de dívida, que o Banco
Interamericano de Desenvolvimento incluiu no seu
_ programa financeiro de 1993 pelo menos 400 milhões__
para operações dessa natureza e que o Governo brasileirO espera que o Banco Mundial aparte quantias semelhantes às fornecidas pelo FMI e pelo BIRD. A
segurança-dessas estimativas repousa nas regras opera-cionais desses três organismos que prevêem a disponiobiJidade de recursos para financiamento de garantias,
.a exemplo do que tem sido feito na conclusão de acordos recentes de outros países membros dessas instituiçãcs__ o aparte de recursos pára essa finalidade não_
constitui operação excepcional para nenhum desses três
organismos mtdtilate_~ais.
_
_
_
Quais ãs -projeções d() GOverno para o ba_Ianço
de curto e médio prazos?

ae
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E aqui estão projeçõe"s, por exemplo~ para 92,
93, 94, 95 e 96, que anexo ao prou·un·c_iamehto.
Quais as repercussões sobre .a !!COnomia áã.S -cláusulas de conversão de dívidas previstos no protOcolo
de acordo?
A minuta de acordo sobre a dívida externa fie
médio e longo prazos do setor público exclui np geral
a conversão de títulos da dívida. e Investimento fora
das regras que regula o Programa Naciçmal de desestatização. Uma vez que as conversões. previstas no doCU.:
mento. dar-se-iam exclusivamente no âmbito dQ PND,
as implicações macroeconômicas qe~~~ operaÇÕes s.ão
relativamente s-ecundárias, na Ine:dida em quç: "representam uma troca de passivo do _setor público ( bônus .
e contratos de reestruturação da dívida extern~) p9r
ativo do setor público, participação- ~ú:íonária da J]nião
em empresas e·statais com conseqüente redução idêntica e simultânea tanto do passivo quanto do atívó do
setorpúblico._Ao contrário do que s.e,v-.erificavã quando
eram autorizadas as conversões de passivo qo setor
público por ativo do se to r privado·, :·as operaÇões de
redução corno estipuladas pelo acordo não implicam
o uso de moeda, não acarretando nenhuma expansão
monetária. Trata-se de operação:esêritural, de _caráter
meramente contãbil. A relevâncià- estaria na diminuição, prospectiva dos encargos da dí~id~ pública externa
ampliando a margem de seg~!"ariça_d,p_acordo, .
E, em seguida, está aqui o fluxo de pagamentos
de 1992 a 2003, previsto c:Omo decôfr~ncia deste plano
em anexo. Bem· como aqUi, estão oi_esclarCdffientos
anteriormeqte ~enF4mtnhados paia'.ffilm em
novembro de .1992, pelo Sr. Pe~dro 1Sampaio Malan, e
tabelas respectiVas."
-'
,

27 ie

Registro isso como. um documeç.to. ím_portallle para-análise que passo _a ler c que já tive oportunic!_ade _ge trarisq~_itir
aos membros da Comissãà de ...ssuntOs Económicos. · ·
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acordo celebrado pelo Ministro Mal1son ·da Nóbrega ·
em 1988.
"A Palavra ofi~iafdizia que era um dos melhores já alcançados e que traria alíViO' sUbstancial. No entanto. o que pres_en..
ciainos após o ã..êOrdó_~fOÇ fuga de ~pi!ai, aceleração infladonária e interru-pçãO dô crescimento econômico. Este fato é
admitido pelo Relator Jos_é Fogaça, que reconhece que o aco_rdo, em 1988, resultOu na imposição de sacrifícios desProPorcionais ao Brasil e otev:e_ viâa curta."

a

Ê importa o~~ ·i-~fte.s~r a memória dos Srs. Senadores.
"Desde o inÍcio da cris.e fina"nceiia,_todos os_ acordos da
dívida externa brasileira foram al)unciados como benéficOs para o País e, no entanto, resultaram na imposiçãO
de sacrifícios."
No momento em que os negociadores br~Sileirps _afirm~m.
que esse acordo vai peTmitir a atraçáo àe pouparrça-_ex~erna,
~preciso lembrar que não se trata de promessa nova; já houve
várias no passado.
.
"É importante que o Seriado Fede_ral _exerça sua
competência constitucional e fiscalize devidaqtente essa
· negociaç.ão."
Não posso concordar com o tbtn Otimista do parecer do
Senadt?! Jg_s~ FQgaça._Ele, por exemplo, apresenta estimativa
dos negociadores da dívida externa relativa aos descontos· efetivos"capüidos pelo Brasil que ficam entre ~2% e_ 28%.---.- ''Trata-se de reconhecimento oficial poi- parte (fos
- negociadores brasileiros de que ·a· redução da díVida externa foi iriferior aoS'3"5% que haviam sido alardeados pelo Ministro Marcili9 Marques Moreira. Repre ..
Séntci também o· reconhecimento ofiCial de qu_e o ·mon--tahté das garantiãs deve· se elevar·a US$ 4,6 bil~õ~~-··.

Gostaria de salientar que uma estimativa: alternâíiva situou em aproximadamente 16% o desconto líquido c~ptado
pelo- Brasil sobre a dívida afetad!l. Esse desconto de apenas
16%· é menor do que o _que O BraSil neCessífa para· su)Jetar ·o êalvário da dívida externa.
·
· ·- ··
No Voto queãpresentó, mostro cfUe_o"J?rãsil eStá f3Zend0 ·
um entendirnentó a·quem daquele que· seria- adequado' para' :
garantir ao País _a re'tómâ.da do~ creSCimento qUe; -inclusive, ·
possibilite o ataque front"al à rnisériã -e- à hiâ di'stribuiÇão de
ren_da~
'
··
Apresento, neste voto em separadO; quatí-o ~rtigoS'que_:
se admitidos como emendas ao-projeto de resolução aprovado
~oje pela CorriissãO.de As:sUntos EcOnõrnicos. poderão melhor
disciplinar essa matéria;- poderão gararitír' que seja efetivamente respeitáda a Resolu'Ção Ii~ 82190 TIOS seUs- párâmetros
' ··
., · · ···
·
''
elii:riites:
Esses artigos São' os· s'egllintés-: -- ·
O art. s~. ciue versa: "Os contratos de reescalonamento
não poderão estabelecer metas rígidas de conversão da dívida
" ... 0 Brasil concluiu um das melhores acordos externa nem compromissos de conversão-ao par."
de reescalonamento alcançados- ror· uin ·país- deveO art. 11. que diz que para assegurar ao Brasil um descondor.( ... ) O acorõo brasileiro trará Uni alívio substancial
to mínimo no reescalonamento da dívida externa, a dívida
para o servfçb 'da dívida externa •. criará condições aó
antiga enquadrada nas opções que não envolvem descontos
ingresso de novos recursos para· a tétomada- do ci-esef.... -.isto_ é~ bónus de conversão, de capitalização-de dinheiro
menta e-·matcatá avanços relevarites no tratanlento·dã.
novo e opção de reestruturação ...:...., não póderão exceder
questão da díVida externa em getal".
20% da dívida elegível para redução.
Esse comunicado, em que o Governo declara ter
O art. 13. diz_que em qualquer hipótese, cópia dos atas,
realizado uma renegociação excelente, refere-se ao
co'ntratos ou acordos firmados com base no disposto nesta

" .._._acordo entre o Gõverrto brasileiro e o Comitê
de bancos_crcdores, relativo à reeStruturação da dívida
externa ·de médio e-longo prazos e_.solicita autorização ·
· para que a União po~-.;a celebrar ·o-s contratos que· formalizarão o referido acordo."
1 ' 1 1
" ... refere-se a 56 bilhões de Oóri_gações do Setor
Público com os bancos comerciaiS. ·um pacote de acordos financeiros de alta complexidade com dura-çao para·
até 30 anos.!'
Considero que as informaÇões so-liê:ti:~-das e transmitidas
pelo Dr. Pedro Malan ainda não são sufidéntes par3 a *provação do acordo na .forma como foi pro-posta pelo R~~a~ór..
Este é. o quinto acord9 de recscalonam_cnto da dívid_a externa
~-~ · -·' ---brasileira celebradocbrn os_ bancos com~rcíais.
Erfi 22 de juriho, cte ·1988, ó Ministéii.? ~a FaZ~n~a fez
um comunicado à imprensa nos seguint~~ tenilos:
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Resolução serão _submetidos ao Senado Federal, na forma
original e devidamente traduzidos para a língua portuguesa,
antes de serem assinados por membros do Poder Executivo.
O art. 14. diz que enquanto os contratos definitivos da.
renegociação não houverem sido aprOvados pelo senado
deral. o Brasil continuará pagando tão-somente 30% dos juros
devidos sobre a dívida afetada pelo acordo, nas condições

Fe-

originalmente definidas .. Este artigO _tem doi_s i_íe_ns:

"1\' - A partir da data da aprOV(lÇão~tlo acor~o
definitivO-pelO Seil.ãâo;-o Brasil aumentará para 50%
a remessa do pagamento dos juros devido_s sobre a
dívida afetada.
2~- Dez dias após a aprovação. do acoi-do ~efini
tivo pelo Senado, o Brasil pagará 20% dos juros devidos
de 1" de janeiro de 1992 até a data ·da aprovação."
Sr. Presidente, considero que se forem atendidas principalmente estas limitaÇOes;-estitforma de disciplinar, o Senado
Federal estará garantindo que não seja violada_~ Resoluçã~
·~,

-

:Ê preciso garantir, Sr. President~, _que não venhamos

novamente a assistir em 1993/94 um quadro semelhante ao
que observamos no início deste ano, quando as autoridades
nos comunicaram q~e seria possível fazer ~rente aos c_ompromis~o~ co~ os ~redores inter!Jaciona~-~ pon:]l!e have_rj_a_urn superavit prunáno de 3%, um financiamento interno de 1%,
uma seignorage ou aumento da emissão da moeda ou da base
monetária de 1,5-% em relação ao Produto Interno Bruto.
N~ verdade, o superávit primário esteve distante de ser
3%, talvez seja em torno de 1% ou menos. Aliás, a imprensa
hoje, por exemplo a Gazeta Mercantil, mostra que houve
no mês de novembro um déficit de caixa da ordem de Cr$
9,74 trilhões, registrados na contabilida_çle financeira do Tesouro Nacional, o que interrompe dois anos e ffiêio de superávits
sucessivos.
Essa é uma indicação de que o superávit primário dificilmente atingirá a meta programada originalment~_p~l_9 Go_ver:-_
no. A alternativa que o Governo_ teve, cbnforme--liavfamos
previsto, fOi expãridír-o financiamento illterrio. assim cOnio
o aumento da emissão_de títulos que, para serem vendidos,
precisam de taxa~_ de jur~~ m~i~ altas ~o qu~ a~ __ çl_esejáyeis,
para efeito de se ter o crescimento da economia e, por outro
lado, através da seignorage ou da emissão de moedas que,
tambérii, está sendo mais alta do que os 1,5%. J;.n!ãg.! o ~na.n
ciamento interno, ao invés de ·1,5%, éstá sendo, pelO menos,
quatro vezes maior..;_ o pr6p!lo_ Go~ermY estima "em 6,38%
do PIB - e a seignorage algum número entre 2 e 3%, que
se compatibiliza com uma taxa de inflação, tal como a que
temos observado, superior a 20% ao.niês, ã.o invés dos?%
ou menos que o ·própriO GOVerno, Ministro MarCílio M~r
ques Moreira, havia colocado como previsão-.
É certo que as reservas foram aumentadas para 20 bilhões
de dólares e estão acima do exigido pela Resolução n' 82,
mas é preciso considerar que esse aumento, essa injeção
de recursos que possibilitou o aumento do nível de reservas,
resultou justamente do ingresso de recursos de natureza especulativa: investimentos relatiVamente de curto prazo no me r~
cado de capitais ou no mercado de títulos. São recursos externos que, observando taxas de juros baixas no mercado internacional, ingressaram no Brasil onde as taxas de juros foram
significativamente remUneradoras, graças a essa emissão de
tftulos.
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Então, foram esses recursos que ingressarain, mas que
estão sendo pagos pela Nação brasileira com alta taxa de
retorno, com alta taxa de juros, que estão garantindo esse
aum_ento das reservas. Isso tem como contrapartida essa taxa
de juros alta que, por sua vez. dificulta a retomada do crescimento,
A outra forma de garantir o pagamento dos compromissos
internacionais é através da seignorage, da emissão de moeda
que, por sua vez, se compatibiliza com taxas de inflação maiores do que as desejadas.
·
Assim, aquilo para o qual advirto o Senado Federal. para
o qual chamo a sua reflexão é que tenhamos uma decisão
consciente sobre este assunto; que tenhamos uma decisão que
leve em conta a possibilidade de termos compromissos com
os-credores internacionais Compatíveis COrri as inetas.de estabi~
lidade econômica; de crescimento da economia, de retomada
de crescimento com melhoria da distribuição da renda em
nosso País.
Era o que tinh3 a dizer, Sr. Presidente.
_
DOCUMENTO À QUESEREFEREOSR. EDUARDO SUPLICY EM SEU DISCURSO :
VOTQ EM SEPARADO AO PARECER
DO RELATOR SOBRE A MENSAGEM N' 357 DE 1992
Voto em Separado do Senador Eduardo Matarazzo
Suplicy, na Comissão de Assuntos Econômicos, sobre
a Mensagem n• 357, de 1992, do Senhor Presidente da
RepUblica que submete à apreciação do Senado Federal
o acordo entre o governo brasileiro e o Comitê de Bancos
Credores relativo à reestruturação da dívida externa
de médio e longo prazos do setor público brasileiro.
Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
Através da Mensagem Presidencial n' 357, de 1992, o
Senhor Presidente da República submete à apreciação desta
Casa do Congresso Na~~nal a minuta dos Terqtos do Acordg
entre o governo brasileiro e o Comitê de Bancos Credores,
relativo à reestruturação da dívida externa de médio e longo
prazos e solicita autorização para que a UniãO possa celebrar
os contratos qi.Ie" formalizarão o referido acordo.
A documentação encaminhada pelo governo ao Senado
Federal refere~se a US$56,0 bilhões de obrigações do Setor
Público com os bancos comerciais. Trata~se de um pacote
de acordos financeiros de alta complexidade, que têm duração
prevista de até trinta anos.
_
_
- Na última reunião da Comissão, afirmei que a Mensagem
Presidéncial merecia um exame técnico apurado, razão pela
qual solicitei do Banco Central informaçõe_s adicionais. Encaminhei ao Dr. Pedro Malan uma pauta de tópicos do acordo
que necessitavam ser detalhados. Tendo recebido tardiarrie-nte, na terça-feira à noite, resposta patciàf das informáçôes
solicitadas, procedo- agora a um exame do protocolo do acordo
com_ os bancos comerciais.
Infelizmente, a pi-essa com que se procura obter uma
decisão do Senado Federal inviabiliza uma discussão aprofundada. Vou começar minha a~aliação_ deste que é o quinto
acbrdo de reescalonamento brasileiro celebrado com os ban~
cos comerciais lendo um trecho da Nota Oficial do Ministério
da Fazenda sobre o açorda da dívida externa.

..

=-,,~ O Brasil concluiu um dOs melhores acordos
de reescalonaniento j.á alcan~~dos po~ um_país d~v;;dor.

.... orÃRió bo coN'Gl~_Esscfi:'~crgN"AL cs~ção YI) •
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( ... )o acordo brasileiro trará um alivio substancial para
o serviço da dívida externa, criará cOndições ao irtgresso
de novos recursos para a- rctoinã1.iif do crescimento e
marcará avanços relevantes no tratamento da questão
da dívida externa em geral.··
Ministério ·da Fazenda. Cornlmícado à Imprensa
- Acordo com o-s Bancos Credores. Brasnia, 22 de
junho de 1988. pp. 1-10.
Como os Senhores pode-m ver, este cOmull-ic~do à Im~
prensa. em que o governo brasileiro declara ter realizado
um acordo de renegociação excelente, se refere_não ãcOrdo
que está sendo votado hoje, e_sim ao último acOrdo da diVida
externa, celebrado pelo Ministro Maílson da Nóbreia. em
1988-..... -· ~ .
. .
A palavra oficial da época -dizia que _era um dos meijlor~s
acordos já alcançados por unt ·país deVedOr, que ele traria
um alívio substancial para ·o serviço da d_ívida extexpa, que
proporcionaria recursos novos para a retorrlada do d-esenvolvimento, etc;, etc. No entanto, o que presenciarrioS após o
acordo foi fuga de capital, aceleração inflacionária e iQferrupção do crescimento econômico. Este fato é admití~o _pelo
Relator, Senador José Fogaça, que, na página 3 de si!u Parecer, reconhe~eu que o -acordo de 198"8 resuiiOu ila--íffip~siç_ão
de sacrifícios desproporcionais -aõ JlraSii e- teve- Vida curta.
Após realizar em 1988 vultosas transferênCias financeiras aO
exterior. as reservas brasileiras desceram ao nível crítico e
O- governo Sarney teve que suspender no~~!!!~!_lte os pagamentos.
Estou Iei:tdo eSte Comunicado -apenãs -pa~; refrêscaf a
memória dos_ senadores. Desde o inicio da crise financeira
todos os acordos da dívida externa brasileira foram anUnciado;
pelo governo como benéficos para 6 País, foram efOgiados
pela nossa grande_ imprensa, e, no entanto, resultaram na
imposição de grandes sacrifícios paia ó País.
-=-- · __ Portanto, no momento em que os negociadores brasileíros
afirmam que este acordo vai permitir a atração de poupança
externa, devo lembrar aos Senhores que não se trata ·ae uma
promessa no-va. Já vimos este filme quatro vezes. Celebramos
quatro a-cordos de reescalonamento desde 1983. E rienhUm
~eles teve final feliz. Em. todas as quatrc(ocaSióes;- o-B-rasjl
rmpós enormes sacrifícios à população; m~a_s. por assumir-compromissos além de sua capacidade, foi foi-çado a acumular
atrasos e permanece ti" nO statils ae áe-vedor insolv"e-ilte. Ao avaliar este a tua! acordo_ "da dívida externa, nós temos
que cuidar para que esta história não se repita pela quinta
vez. O Brasil não pode pela quinta vez- ãssiriar um acOrdo
draconiano, u_m acordo que não _possã Cí.linprir.
--· '·· _É importante que o_ Se~adO _Fede_rai exerç~ sua competência constitucional e fiScalize atentamente esta negociaçãO
da dívida externa. As negociações_ anteriOres a 1989_ for3:ind~favoráveis ao Paísém pãrte devido â nãoRparfiCij:taçãâ do-Legislativo. As negociaÇões· -eram- reàli?adas pra.ticainente aportas fechadas entre funcionários do Banco Central e_ Ministério da Fazenda e os banqueiros esti-angei::tos. A atifilQe~ áóSnegociadores brasileiros era, eni muitos casos_, -ditatOfial. AsR
sun_:liam enormes coriiProinissos" em nome da NaÇão e .não
se Julgavam no dever de prestar maiores esclarecimentos. O
Seiiado FederaL~~da _mais podia fazer além de carirObar os

ao

aco-rd-os:-----------

--

-

. Mas a situaçãó rlludou a partir da Proinulgaçáo da Consti-tuição de 1988. Este é o primeiro acordo de reescalonamento
que o Brasil vai celebrar com os bancos comerciais -(exce~uando o acordo de juros atrasados) sob o amparo da nova

C'!rtf!: __M~gna, Nos t~rinos do__ art. 52 da Constituição este
aCOrdo da dívida não poderá se realiza~ sem a_ au~ori.z:-aÇão
do Senado Federá!. Este art"igo foi regulamentado pela Resolução n" 82, de 1990, do Senado Federai, cjUe- estabeleceu
condições para a renegociação da dívída externa brasileira.
Os parâmetros estabelecidos pela Resolução n"' EZ/1990
procuram, entre outras coisas, situar õs pagamentos_ çla -divida
exter~~ de!_ltro da e{etíva capacidade de pagamento do Brasil.
Portanto. devemos 'analisar ·este acordo à luz da Resolução
n' 82/1990 do Senado FederaL
Não posso concordar com o tom otimista do Parecer do
RelatOr: por exemplo, na página 7 deste Parecer eXiste uma
tabela que apresenta uma estimativa dos negociadores da dívida externa relativa a_ps_ descont_os efetivos captados pelo Brasil
que ficain entre 22% e 28%.- Esta tabela representa, ante~
de tudo., o reconhecimento oficial, por parte dos negociadores
bn1sileiros, d~ que a redução da d(vida exte_rna foi bem inferior
aos 35% que haviam sido alardeados Pelo MiniStro Marcílio
Marques Moreira. Representa também o reconhecimento oficial de que o montante das garantias deve se elevar a US$4,6
bilhões. Durante o processo de discussao d~ste acordo, o govetnõ_- Collor se referia unicamente aos US$3,2 bilhões da
garantia inicial. Devo observar que foi graças _a IDinha provocação,--·apre·sentando na última reunião da Comissão um Voto
em- Separado questionando o desconto efetivo captado pelo
Brasil, que esses número~ vieram à tona. Até então, tãís infOrmações vinham sendo mantidas sob sigílO.
_Apesar da tabela do negociador fazer revelações impor~
tantes. devo manifestar minha discordância em relação à metod_ologia utilizada. Ao calcular os desco_ntos efetivos, o ·negoc;.ador deduz dos de~contos brutos o financiamento de garantias, mas logo depors soma o pré~pagamento de principal e
depósito de juros.
--~-JJma estimatiVa altérnativa de me-us assesSOres (aPresentada no Quadro I em anexo) situou em aproximadamente
16% o desconto líquido captado pelo Brasil sobre a Dívida
Afetada. A _metodologia por eles utilizada para cálculo do
desconto efetivo não "~esconhece" ou "despreza" os princípios básicos_ de contabilidade, análises financeiras amplamente
divu~g~d_os n~ mercado internacional e_ a classificação dos depósitos como reservas pelo FMI. Mesmo aceitan~o que o
desconto_ bruto_ efetiVó no longo prazo deva cántabilizar o
fi.q®cla"ni.énto das g~_r_:antias como pré-pagamento do principal
e de parte dos juros, não_se pode desconhecer que, do ponto
de viSta do curto e _médiO prazos ~ que é o_ que interessa
em termos_ de estabilização e ajustamento _;_o_desconto efeti~
vo_ -deve ser líquido de endividamento adicional e de imobilizaÇ-ã_i:? de ,r~servas, co~forme m~todoJogia também reconhecidá p~lo FMI e pelo Banco Mundial. Cito, como exemplo,
a publicação do FMI "lnternacion'!) Capital Markets D.evelopments·and _Prospects", Washington, maio de 1991, página
76 e a publicação do Banco Mundial "Detailed Progress Report on Implementation of the Debt Strategy and his Impact
on tlle Development Prospects of Ali Severely-lndebted
CountEi~s", Washington, 12 de agos~o de 1991, página· 21.
Nosso cálculo se baseia, portanto. em metodolq_~a_ ut~Iiza:da
pelo FMI e pelo Banco Mundial. O ponto fund-amental é
q_ue·a: dívida ~!',terna líolJ._ida, definida como dívida bruta menos
reSerVá& hõ cOnceito cie caiXa. aumenta com o firiãDCiãmellfO'
das garantias.
Assim sendo, esta est!mativa de 16% -é que -estª de--acordocom crlté!i6s técnicos lntefuadonalmente empregádos eiii
tudos sobre a redução da dívida. Quanto à metodologia utili-
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zada pelo negociador brasileiro, ela tende a superestimar o
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das cauções é incerta. _Teremos que financiar a maior parte

impacto de curto e médio prazos dos descontos. apresentando
das cauções mediante imobilização de reservas: internacionais.
critérios mais favoráveis aos bancos do que a -piópria metodo- Segundo uma simulação do Banco Central, o fluxo de caixa
logia empregada em estudos oficiais do FMI e do Bird. Neste
do acordo em discussão prevê pagamentos de US$2.3 bilhõ_es
particular os negociadores brasileiros estão sendo mais reaem 1992, US$4.3 bilhões em 1993, e US$4.4 bilhões em 1994.
listas do que o rei. Eles estão tentando mostrar uma generoDevemos também lembrar que o Brasil celebrou no prisidade que os credores não tiveram com o Brasil.
meiro semestre deste ano um acordo draconiano com o Clube
Acredito que um desconto de apenas 16% é bem menos
de Paris. O Brasil sofreu grande discriminação na renego~
do que o Brasil necessita para superar o calvário ·da dívida
ciação como Clube de Paris._ Ignorando o fato de que países
externa. O Brasil conseguiu um acordo de renegoCiação que
de renda média tiveram metade de sua dívida perdoada (sendo
é semelhante ao· da Argentina _e está, portanto. dentro das
que o Brasil inclusive foi foiçado a perdoar metade da dívida
condições prevalecentes na época em que foi realíúldo. Se
da Polónia), o clube de Paris exigiu do Brasil o pagamento
ele estipula taxas de juros ·menores do que as do México, __de juros e amortizações. O setor público do Brasil se compristo se deve em parte ao fato de ele ter sido neguciado em
meteu a pagar US$4,1 bilhões durante o biênio 1992-93 e
um período de juros baixos. O único país devedor que conseM US$2,9 bilhões em 1994. Portanto, o acordo com o Clube
guiu termos de pagamento claramente vantajosos em relação
de Paris deve significar o compromisso de aproximadamente
aos demais, negociando no âmbito do Plano Brady,_ foi a
US$7 bilhões durante o período 1992-94.
COsta RiCa. É intereSsante recOrdar os fatos da renegociação
Juntando os pagamentos aO Clube de Paris com os pagada dívida externa da Costa Rica para desfazer alguns equívocos mentos aos bancos comerciais, ficainos com compromissos
e para mostrar que a crise da dívida externa está longe de_
da ordem de US$ 18 bilhões para o setor público brasileiro
ser um becoMsem-saída.
durante o triênio 1992-94. Esses números mostram a situação
Aliás, a parte de Avaliação do Parecer do Relator começa
de aperto fiscal em que deve ficar o governo Itamar Franco.
jiistameilte por algumas observações sobre a renegoçiação_ Portanto, discordo da avaliação otimista do relator_ Senador
da Costa Rica. No -entanto, o Parecer se detém em _avaliações
JOsé Fogaça. EmbOra este acordo, quaridO ·olhado isoladasubjetivas e deixa de fora todos os fatos que seriam relevantes
mente, não pareça tão desfavorável, ao ser examinado sob
umã perspectiVà-giobal, ele se revela muito duro, muito rigopara entender essa rCnegociação. Inclusive, não foi mencionado um dado fundamental: o desconto captado pela Costa
roso para o setor público brasileiro.
Rica. De acordo com a publicação do Bird "World Debt
Não se deve perder de vista que o problema principal
Tables", edição 1990191, página 59, a Costa RiCa, reJ!egoc- continUa sendo o de que as obrigações externas previstas exceciando no âmbito do Plano Brady, conseguiu recomprar a
dem a capacidade de pagamento do Setor Público, como sugerem as simulações por mim apresentadas, (Quadro II e Quadro
maior parte de sua dívida externa, inclusive parte substancial
III em Anexo). Em outras palavras, -o fluxo de pagamentos
dos juros atrasados, com desconto de 84%. Este desconto
estava inclusive acima do desconto praticado na época no
estabelecido estará provavelmente associado a um crescimenmercado secundáriõ. O desconto efetivo líquido captado pela
to excessivo da base monetária e do endividamento interno
de cUrtO prazo. -Em conseqüência, o Bl-as-il-contínuará a conviCosta Rica foi da ordem de 50%..
O Relator atribuiu a boa renegociação da dívida costa-rí- - ver com uma taxa de inflação muito superior à desejada e
com uma taxa de juros - esta decorrente da necessidade
quenha â pequenez de sua dívida, como se as dívidas pequenas
fossem as mais fáceiS de renegociar. Ele aparentemente esque- de tornar os títulos públicos atraentes~ também muito alta,
ceu que a dívida renegociada pela Costa Rica é do mesmo dificUltando a retomada do crescimento.
Quando da discussão do acordo com o Clube de Parismontante da dívida do Uruguai. No entanto, o Uruguai foi
o pafs que fez a- pior renego-ciação até o momento rio âmbito
em abril último, sustentei que o Governo Collor eStava supedo Plano Brady. O Uruguai captou um desconto__ aproximarestimando o superávit primário e a cã.patidade de pagamento
do se_~or público. Logo, o impacto financeiro dos comprodamente igual a zero. Portanto, não tem sustentação a tese
de que a Costa Rica fez uma boa renegociação porque tem
missos com os credores estava sendo subestimado. Os docudívida pequena.
mentos governamentais que me foram entregues evidenciam
que o Governo Collo-r superestimou por larga margem o supeAlém disso, uma avaliação politicamente honesta-do tarávit primário e a capacidade de pagamento em 1992. Apesar
manho de uma dívida é feita mediante confrontaçãO da dívida
deste reconhecimento, as infoi":mações de que disponho indicom as exportações ou com o PIB do país, nunca em termos
absolutos. E, segundo critériOS do Bird, a Costa Rica tjpha
ca:rp. gue _o mesmo t!po de erro está send~ cl?metido a_gora
uma dívida despropOrcionalmente elevada em relação a alguns
no que se refere às projeções referentes a 1993 e ao protocolo
indicadores. O Estoque Total da DíVida representava 95%
do acordo com os bancos comerciais em discussão neste modo Produto Nacional Bruto em 1989 enquanto a do_ Brasil
mento. Em verdade, as projeções para 1993 dependem da
Reforma Tributária que está por ser apreciada e votada pelo
representava na mesma época 26% do PNB (World Debt
Tables, 1991-92, volume 2, páginas 38 e 90). A Costa Rica
Congresso Nacional e também da revisão constituCional de
tinha sido classificada como um pafs severamente endividado, 1993. Não se tem informação segura sobre o conteúdo da
razão pela qual se qualificou para participar do Plano Brady.
reforma, nem mesmo se será efetivamente adotada.
As projeções do governo sobre a capacidade de pagaM
No caso do Brasil, o alívio foi muito inferior ao da Costa
Rica. Além disso, nos primeiros anos, o acordo deve se tradu- mento são, portanto, incertas e temerárias. O que temOs no
zir em aumento e não diminuição dos pagamentos aos bancos presente é uma economia em crise, com recessão e inflação.
mensal superior a 20%. Nessas circunstâncias, como assumir
comerciais. Os negociadores agora admitem que o Brasil se
compromissos de pagamento que o país possa cUmprir? Comocomprometeu a pagar parte dos juros atrasados e a fazer
cauções da ordem de US$4,6 bilhões para garantir os novos evitar que este quinto acordo de reescalonamento tenha o
títulós. E a participaÇão do FMI e do Bird no financiamento mesmo destino dos qUatro acordos que o antecederam?
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Acredito que o Brasil deveria primeiro estãbilizar a economia, retomar o crescimento, e só depoís, fendo rl"o-çao da
capacidade de pagamento do País, assumir c_ompromissos ~e
pagamento que o governo possa cumprir. Não estamos aqui,
portanto, a propor um repúdio da dívida externa. Desejamos
apenas que o Brasil assuma compromi~~Os de pagamento compatíveis com a retomada do _crescime.Qto e com a estabilização
econômica.
Além de implicar a realização de pagam·entos maciços
ao exterior, este acordo ainda estabelece compromissos desvantajosos de conversão da dívida externa. Nesse particular,
o acordo brasileiro é inferior inclusive ao acordo do México.
Enquanto o programa de conversão d~ díVid~ mexica~a capt:o~
um desconto-de 52%, o que aliás não rmpcdru de atrair parttcrpação entusiástica dos bancos credores, o protocolo brasilei!o
prevê o compromisso-da conversãc> ao par-de parte so.bstar;~1al
dos ativos do menu. No entanto, a conveftiãõ ao parda drvrda
brasileira, está em aviente contradição com o arL 5<:> da Resolução-n• 82/1990 do Senado Federal, o qual estabelece que os
créditos da dívida externa só poderão ser utilizados _no P~ogra
ma Nacional de Desestatizaçáo se sofrerem deságio prévio
através de mecanismos de mercado.
Um pafs como o--Brasil, que há vários a~pS ~t~_ ~~n-do
dificuldades para realizar um ajuste fiscal, il~~9 pod~_ s~ dar
ao luxo de abrir mão de dinheiro vivo na realização das privatizações. Esse acordo da dívida externa está procurando impor
o compromisso de aceitaçáo de títulos desvalorizad9s sem
desconto e, ainda por cima, contrariando os parâmetros fixados pelo Senado Federal na Resolução n' 82.
A propósitO das novas regi=ás_ sobre a cOnversão, existe!?·
vários pontos que merecem ser elucidados. Por e!'emplo, qlJ_als
as razões que levaram o governo <?oJ~or a ne ~ocrar um ~c.~t?_Ci
que concede tratamento prefrenc1~l as agênciaS e subs1dr~n~
de bancos. brasileiros no eXterior? De acordo com a Expostçao
de Motivos, esses bancos brasileiros poderão utilizar s~us çréditos no programa de privatização sem oferecer qualquer deságio e sem obrigação de aportar dinheiro novo. _Não me oc_~r;e
nenhuma razão de ordem económica para- abnr ~m_a exce_çao
à Resolução n" 82/1990, incluindo nO acordo_ um programa
de conversão da dívida tão desvantajoso. O<Jovernq .sequer
se deu ao trabalho de _apresentar uma justificiltivà técniCa
para tentar tal violação_ aos parâmetros fixados pelo Senado.
Se nos acumpÍÍciarmos dessa violação, estaremos abrindo
uma exceção muito desvantajosa ao País. Esse prograf!la ~e
Conversão é apenas um detalhe do acordo de renegoc1açao.
Ele deve beneficiar principalmente os bancos brasileiro_s credores do BrasiL Portanto, se o Senado afirmar sua :autoridade
proibindo a conversão a:? par, .não -~sfãt~mos impedindo_ a
assinatura do acordo._Aliás, a Impos·rçãq de uma conversao
com deságio sequer vai inibir a participação dos bancos nos
programas de conversão. Nossa experiência passad-7 com C(:m~
versão de dívida ·registra que nunca faltou entustamso por
parte dos bancos em particular._No cas? mais recente da drvi?a
mexicana, apesar de ela ser mars valonzada do que a brasileira
no mercado secundário, o México precisou de poucos meses.
para converter US$3,5 bilhões cumdesconto__de_5~%.
__
Outro aspe~to problemático do acordo está -no fato de
que ele está sendo apresentado no contexto de uma tentativa
de restringir a liberdade do Presidente Itamar Franco, que
terá que aceitar o tutelamento _do FML O Brasil terá que
adequar seu programa de ajustamento às políticas do FMI
e do Bird. 9 acordo pode significar o começo do enquadra-
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mento do governo Itamar à agenda do chamado Consenso
de Washington.
Aqui cabe . :~ar irnpcirtarlte manifestação de uffi economista brasileiro, o Dr. Pedro Malan. Em um artigo relativamente recente, publicado na Revista de Economia Politica,
edição julho-setembro de 1991, o Dr. Pedro Malan observa
àpágina 10 que:
·
·
"O triste desempenho da maioria dOs Países latinoamericanos por quase uma década, bem como o desempenho de muitos países africanos por quase duas décadas.~. suscitam dtividas fundamentais sobre se a agenda
de Washington seria suficiente para restaurar o cresci--mento e o desenvolvimento econômico urna vez atingida a estabilidade e eliminada as piores formas de
distorção de preços".
Neste trecho, o negociador, da dívida externa reconhece
que o liberalismo de Washington pode não Ser o melhor caminho para o desenvolvimento-económico do-Terceiro Mundo.
Esta citação está sendo feita rigorosamente dentro do contexto: o título deste artigo é ~'Crítica a9 Consenso de Washington". o·or. Pedro Malan atribui aos equívocos da chamada
agenda çie_Washingtori parte das responsabilidades pelo triste
de~ernpenho da América Latina durante a década de oitenta
e d~ alg!:inS países africanoS durante as duas últimas décadas.
No entanto, ao fazer as Considerações Finais de seu Parecer, o Senador José Fogaça tenta inverter os fatos. Ele atribui
o mau desempenho da economia brasileira durante _a década
passad;;t a urna suposta situação de "marginalidade e exclusão". Ao ler essas Considerações Finais tem-se a impressão
de_ que o Relator está falando não do Brasil dos anos oitenta,
e sim de um pafs imaginário, que viveu dez anos de forma
independente, irresponsável, sem dar satisfação a ninguém,
sem pagar a nínguém.
O que aconteceu foi justamente o contráfíõ~- O Brasil
passou quase toda a década de oitenta se sacrificando para
atender aos compromissoS da dívida externa. Nao vivemos
na marginalidade, muito pelo contrário. Vivemos sob tutelamenta rigoroso, com rédeas curtas. qs credores impuseram
severas.restrições à nossa política económica. O Brasil passou
uma década orientando sua economia para o pa_garne·nto da
dívida externa_ Realizamos uma gigairtesca t{insferência-ôe
recursos financeiros para os credores externos. Durante qUase
toda a década de oitenta, a dívida externa foi nossa prioridade
número 1. E, em nome no pagamento dela, o governo brasileiro deu calOte em sua dívida social, jogou dezenas de milhões
de brasileiros abaixo da linha da pobreza, arruinou a classe
média_, empobreceu ainda mais o País.
É bem verdade que o Brasil decretou duas moratórias
durante os anos oitenta, mas ambas as morató_:rias for_am resultantes de crises cambiais. O Ministro Dr1son Funàro iniciou
sua gestão pagando pontualmente a dívida externa. Quando percebeu que o pagamento se tornara impossível, ele decretou
uma moratória para preservar o nível mínimo de reservas.
Ek~ jamais ÇeSejou desligar o l}rasil da comunidade financeira
internacional; ele apenas reiviridicou condições de pagamento
justas. Quanto ao Ministro Mar1son, que era tido como homem
de confiança dos banqueiros internacionais,- ele Só" decretou
moratória porque não conseguiu cumprir os compromissos
de pagamento que ele próprio assumiu. Portanto, é i!lf~sto
atribuir nossas dificuldades económicas às moratórias qe o
Brasíl teve, a contragosto, que--declarar.
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No momento em que estão tentando impor ao País pela
enésima vez a realização de um porgrama de ajustamento
sob tutela dos credores, não podemos incorrer pela enésima
vez no erro de lavar as mãos ao destino do País. Essa__renego~
ciação não é generosa. Por estar em desacordo com nossa
capacidade de pagamento, este acordo não representa a res-

2. Descontos Captados .................................................... .

_12.2

2-1) Sobre Principal Renegociad0.--···---··-·---21.1) Via Redução de Principal (DB)--------------21.2) Via Redução de Juros (PB)
-2.2) Sopre Juros 91/92 Renegociados---------·--·------

1L2
5.6
5.6

posta aos problemas econômicos nacionais. A exemplo do

3. Financiamento üe Garantias .................................·-···
3.1) NM/FM!/BIRD/BID ---------------------------------------3.2) Reservas Internacionais do Brasil ......................
3.3) A Definir------·--·--·------···--------------------------------

4.6
L6
L6
1.4

4. Pré-pagamento de Principal e Depósito para Juros

4.6

5. Desconto Efetivo (2-3+4).--------------------------:: .... :..____ _

122

acordo de renegociação de 1988, anunciado_ ao País como
um dos melhores acordos já realizados por um-país devedor,
este acordo pode vir a não ser cumprido, significando mais
um prolongamento da crise da dívida externa brasileira.
Como procuramos mostrai aos Senhores, este protocolo
se apresenta insuficientemente documentado, e possui nume·
rosos pontos demandando maiores esdarecimcntos. Além disso, o acordo ora proposto viola_os limites fixados pela Resolução no 82/1990 do Senado Federal referente à capacidade de
pagamento e aos parâmetros do programa "de conversão da
dívida externa.
Senhore:, não há motivo lógico que justifiqUe uma aprovação precipitada e incondicional deste aco_rdo. Há um Presidente da República em julgamento, colocando sobre o Vice-_
Presidente em exercício a ameaça sufocante da interinidade.
Não podemos aprovar precipitadamente um acordo_ que, segundo projeções dos próprios negociadores, compromete parcela substancial dos recursos fiscais e cambiais do novo governo. Nos termos cm que está sendo apresentado, este acordo
pode inviabilizar as políticas de estabilização econômica e
retomada do crescimento desejadas pelo Presidente Itamar
Franco.
E, sobretudo, não podemos abrir mão _da autoridade. do
Senado Federal. Se permitirmos que a Resolução n'' 82 seja
violada, a autoridade do Senado Federal pode ficar irremediavelmente comprometida. Estaremos voltando ao papel de
agência carimbadora. Os negociadores brasileiros e os bancos
estrangeiros jamais voltarão a levar .. a sério· _ a_s Resoluções
do Senado Federal.
Assim, sendo, julgo necessário aprcsc"ritar como. Suhs.ti.::_
tutivo um Projeto de Resolução que, em primeiro lugar, fixa
parâmetros condicionando a realização do acordo .ao _estrito
cumprimento pelo Governo Federal da Resolução n" 82/1990
e, em segundo lugar, pennite ao Senado Federal analisar os
contratos definitívos antes que eles sejam assinados. Comparando com o_P_arecer do Relator, os arts. l\>, 16 e 17 foram
modificados, os arts~ .4", 11, 12, 13 e 14 foram suprimidos,
e foram adicionados os arts. 89, 12, 13- e 14.-·Concluo, portanto, meu Voto em Separado, pela apresen~
tação de um SubstitutivO ao Parecer do Relator.
Quadro I
Estimativa do Desconto E!i:tivo na Renegociaç!lo do Brasil

uss

Em
BilhOes
L Dívida Bancária Afetada pela Renegociação .. ________
56.0
Ll) Principal Renegociado--------------------50.0
LU) Dfvida Elegfvel ao Menu---------·----·
40.0
LJ.l.l) MYDFA ...... ·--------------------2S.O
LLL2) Dfvida Vincenda -----------------------15.0
10.0
1.1.2) Dfvida Elegível a Tratamento Diferenciado
LL2.1) Bancos Brasileiros.••----------..6Jl
LL2-2) Dinheiro Novo/88--------------------4.0
1.2 Juros 91/92 RenegociadOS--------------------------- -- . 6.0

6. Descontos Relativos
6.1) Descontos captados em Relação à Dfvida Afetada
pela Renegociação (2/1) ---------------------·-·------------6.2) Desconto sotire Principal Renegociado em Relação ao Principal Renegociado (21/1/1) ----------63 Desconto sobre Principal Renegociado em Relação-à Olvida Elegível ao Menu (2.1/l.l)-------------6.4 Desconto captado sobre Juros 91/92 Renegocía. do em Relação ao Juros 91/92 Renegociado------

LO

21.79
22-40
28.00

16.67

Notas: a Hipótese de distribulçio da Divida Elegível ao Menu: US 16 bl (PB), US& 16 bi

(DBj, US$ 4 bi {FURB), US$ 2.4 bi (NM) e US$ 2 bi (outros bónm); b) os de:worn:os captadO& excluem a redução obtida com os FURBOS; e as gararnias incluem PB, DB e PURBS;
e o pe!d do "ZCB" do Tesouro Amerk:ano é de 7.5% a. a.

QUADRO II(*)
Estimativa da capacidade de Pagamento
do Setor Público - ProjeçOes para 1992

Em% do PIB
Abrill992

Estimativa

Discriminação
Oficial

Alternativa

1- Fontes ------------------.5-40
Superávit Primário ---·--------------.3_()()
Financiamento Externo ............,0.90
Financiãrilento -Interno ....... :...-~1.50
2 Usos -------·--·---------------·-------..6-90
Acumulação de Reservas .........050
Obrigaçoes da Dfvida Externa.2.30
Juros da Dfvida lnterna ............ ~-10
3. Senhoriagem (2 -1)·-··----------------150

4.90
1-00
0.90
3.00
7.90

1-20
2.30
4.40
3-00

6.77
-0.73
1.12
6.3.$
9.27
3.10

217
4.00

250

Fontes: a) Projeção ofic.ial: ·a~ção de Motivos- do -Mhi$tro da ~la ao Prei!IK!eote
d~ R~públ~. rf' 65 de 16-3-92. b) Proje~o :rdtemativa: Voto em sepanidO, contrário, do Se·
llll.dor Eduardo M4tan~zzo Supllcy ao relotor da mensagem n"" 164 de 1992. c) Estimativa
atual: Elaboração com base em dad0:1 diwlgad011 em publicações peri6dicas do Ga~~emo o
na Exposição de Motivo' do Minis-tro da Fazenda ao Presidente da República n"" -436 de
13-11-92. (•) Quadro elaborado pelo Prof"CMOr" Paulo Nogueira BatW.a Jr.
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QUADROill(*)
Estimativa da capacidade de pagamento
dn Setor Pliblico ProjeçOes para 1993
Em% do PIB

Discriminação

Oficlal

Alternativa

337

. 3.14

L Fontes·-·········-···---····-·---···
Superávit Primário·····················-··
Fmanciamento Externo....................
Financiamento Interno ...........-....

2 Usos···················--·····-·····-··Acumulação de Reservas·········-···
Obrigaçoes da Dívida Externa........
Juros da Dívida Interna ....•·-·····-···
3. Senhoriagem (2 - 1) ··············--

4.00

.1.00
137-

-2.00 _

TJ:77
5.64

1.31

437

0.77
'!.90
1~70
LOO

_0.77
1.90

297
2.50

Fontes: •) Projeçio oliciQ[: ~o de Moti~ do Mlnllltro a. Fazendll ao Prc.idcnto da
Repaública rt" 436 de 13-11·92 b) Projeçio 11ltcm.tiva: Blabomçio baseada pat'Ch!lmeDte

ou projeções do Governo. As diferenças se devem a hip6teles divergentes acerca do IUpCILi·
vit primirlo. da t4Xll de juros interna c da senhoriagem. (•) Quadro elabCIQido pelo ProfeiiCX'
Paulo Nogueira Batista Jr.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Ne

DE 1992

Autoriza a União a celebrar operações de crédito
externo, visando ao reescalonamento e refinanciamento
da dívida externa de médio e longo prazos junto a bancos
comerciais, a conceder garantias, a assumir dívidas externas de entidades federais extintas e dissolvidas e dá
outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É a União autori:Z:ida, nos termos _do art. 52,
inciso V, da ConstituíÇãõ- FeCreral, a celebrar operação de
crédito externo junto aos bancos comerciais para o reescalo~
namento e refinanciamento da dívida externa de médio e long()
prazos do setor público, no valor de até US$57.QOOJlOQ:OOO,OO
(cinqUenta e sete bilhões de dólares norte~americanos) me~
. diante a troca por bónus e contrato de re~struturação, -de
acordo com os parâmetros fixados nesta Resolução.
Art. 29 O reescalonamento e refinanciamento objetos
do acordo a que se refere o artigo anterior compreendem
as seguintes obrigações: ~
__
-(i) obrigações exterri.3s decorrentes de contratos de em~
préstimos_ de médio e longos prazo, celebradqs por entidades
do setor público junto a credores privados externos, obj_eto
do acordo plurianual de reestruturação firmctdo em 1988
(MYDFA), tenham ou nã-o os respectivos·inontantes s~'?o de~
positados_junto ao Banco Central, n_os ter_mos po MYDFA.
O universo da dívida objeto do presente acordo-difere daquela
reestruturada pelo MYDF A em três partícula~~_§_:_
~ _ -a) são excluídas obrigações cujos valores tornaram-se livremente remissíveis ao exterior _em vitt1ide da Resolução
n91.838/91 do Conselho,Monetário Nacional-setor privado,
setor financeiro naci-onal, berii como Petrobrás e Cia Vale
do Rio Doce;
b) são incluídos na reestruturação vencimentos para além
de 31 de dezembro de 1993, de forma a obter uma novaçáo
t~tal da dívida externa do setor público;
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c) por fim, são igualmente incluídos na reestruturação
os chamados ··_Downpayment Amounts", parcelas de principal
dos anos 1991-93 que, nos termos do MYDFA. deveriam
ser remetidas livremente aos rc;:spectivos credores externos;
(ii)- Dinheiro novo de 1988 (1988 New Money), ou seja,
obrigações objeto dos contratos de 1988, que importaram no
ingresso de recursos novos: o Parallel Financing Agreement,
o Cornmercial Bank Cofinancing Agreement, e o New Money
Trade Deposit Facility Agreement. Não são incluídos os_ montantes relativos aos New Money Bonds, emitidos pelo Banco
Central do Brasil em virtude do New Money Bond Exchange
Agreement.
___ _
- -(iii) Os montantes relativos a JUrOs devidos nos termos
_dos contratos acima enumerados, e nãO pagos no decorrer
dos anos de 1991 e de 1992, bem como de 1993, até o momento
da implementação deste acordo.• atualizados até a data da
nevação e acrescidos de remuneração.
Art. 3'>' Os débitos externos descritos no artigo anterior
serão trocados por uma combinação de nove instrumentos
oferecidos aos credores, sendo as opções constituídas de oito
tipos de bónus e um instrumento sob a forma de contrato
de reestruturação:
a) Bónus de desconto. Envolve a troca da dívida antiga
por bónus com desconto de 35% (trinta e cinco por cento)
sobre seu valor de face. com trinta anos de prazo, amortização
em parcela única ao fiila] do prazo (bullet) e taxa de juros
de mercado (LIBOR de 6 meses mais spread de 13/16 de
1%. Esse instrumento, em forma nominativa, contará com
garantia de cem por cento do montante de principal. bem
como de 12 meses de pagamento de juros.
b) Bónus ao par. Envolve a troca ao par da dívida antiga
p-or bónus de juros fixos. Do primeiro ao sexto ano a taxa
de juros obedece a uma escala crescente: 4% no primeiro
ano, 4,25% no segundo, 5% no terceiro ano, 5,25% no quarto
~no, 5,5% no_quinto ano, 5,75% no sexto ano (tOdas essas
taxas ffxas, sem direito a spread). Do sétimo ao trigésimo
ano a taxa de juros será fixada em 6%, -também sem direito
a spread. Esse ativo terá _trinta anos de prazo, çom amottiZãção
em parcela única ao final do prazo, e será garahfldõ Põr caução
cobrindo 100% do principal, bem como 12 meses de paga~
rfterito~de juros.
c) Bônus de redução temporária dos juros ou "FLIRB".
Esse bónus tem prazo de quinze anos, incluindo nove anos
de_ carêncía, e amortizações semestrais iguais. A taXa de juros
obedece a uma escala crescente nos seis ptimeitos anos de 4% nos dc;>js pr~:çn_eiros anos, 4,5% no terceiro e quarto
ano, e 5% no quintO e sexto anos (todas essas taxas fixãs~
sem spread). A partir do sétimo anO passa a ser flutuante:
LIBOR de seis meses mais spread de 13/16 de 1% Esse ativo
conta com garantia de pagamento de doze meses de juros,
válida somente até o sexto ano. _
d) Bônus de capitalização._ Esse ativo tem prazo de vinte
3:nos, incluindo dez de carência. A taxa de juros durante os
primeiros Seis anos obedece a uma escala crescente: 4% nos
dois primeiros anos, 4,5% no terceiro e quarto anos, -s%
no quinto e sexto ano, fixos sem spread, e passa a ·re-nder
8% ao ano, também sem spread a partir do sétimo ano, havendo uma capitalização da diferença entre as taxas iniciais e
essa taxa fixa. Esse instrumento- não leva nenhuma garantia.·
e) Bônus de conversão da dívida. Título ao portador,
com prazo de 18 anos, incluindo dez anos de carência e ta-xa
de juros de LIBOR de seis meses mais 7/8 de 1% ao ano.
Esse ,título se apresenta acoplado ao bónus de dinheiro novo,
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e será o iriStrum-eO.to de OpÇão dOs áedores étue decidirem.emprestar dinheirO noVo ao Pais. Para cada 5 ;s dólar de dívida
antiga transformada em bônus,de cqnvet'são, o credor externo
obriga-se a emprestar 1 dólar de dinheiro novo__ ao Br~sil mediante aquisição de bôriuS de-diõheiro novO:-f) Bônus de dinheiro n-o-vo~ Esse ati vo-tem pfazo de quinze anos, incluindo sete de carCncia, -e rende juros correspondentes a LIBOR de seis meses mais 7/8 de 1%- de spread

ao ano.
. g) Opção de reestruturação. Tomaàfa'foiina de um ·contrato de empréstimo, sendo partes os credores que se decidirem por esta opção, e a República Federativa do Brasil, como
mutuária. O empréstimo ter-of Vfrite artes âc prazo e dez de
caréncia, com amortizações a partir do dé..:imo ano, em escala
crescente. As taxas de juros são crestentcs-iios pnrne1ros seis
anos - 4% nos primeiros dois anos, 4,5% nos anos três e
quatro, e 5% ri-ó quinto-e ·sextó ano, ·seridó ã diferença até
o sexto ano com relação à LIBOR de seis meses capitalizada,
-caso positivi-oli--lúilízada na amortização de piiílcí(:>al, caso
--- - -- -negativa. h) B.ônus de Phase~In. São bôD.uS timPOrários que serão
emitídos durante o período em que o governo brasileiro estiver
alocando recursos para as cauções, pat1f'3erernposteriortnente
substituídos por bónus ao par ou bónus de desconto. Este
atiVo terá prazo-de -dez anos, com dois e ineio de carência.
Serão pagos etn 16 parcelas semestrais iguãis. A taxa d_e: juros
serã TIUtUã.riie: LIBOR-ma'is spread de 13/16 de 1%.
i) Bónus de juros atrasados. Este ativo envolve troca
ao par pela parcela remanesce-nte dos juros rião pagos em
1991, 1992 e 1993-(até a data de cmissão~dos novos títulos),
Este bônus terá prazo de 12 anos, com 3 de carênclã. Os
furOs serão flutuarites-:-LffiOR semestral mais spread de 13/16
~I%,

~

~

~

Parágrafo único. Os-bónus descritos acima serão emiti~
dos em dólares norte-americanoS ou, nos casos ex-presSoS ·no
Sumãrlá de PrincipaiS-Termos (''Term Sheet"}, éni. marcos
alemães. Nesta hipótese, a garantia de principal consistirá
em títulos a serem emitidos por entidade oficial alemã a ser
designada de comum acordo pelo Brasil.
·Art. 4~ A materialização do Acordo referido no artigo
primeiro desta Resolução dar-se-á por meio ae ContiãtoS de fi~
nitivos, que disporão sobre a novação_da dívida mediante
a emissão dos novos instrumentos até 31 de julho de 1993,
prorrogável até 30 de novembro de 1993.
AÍt. 5" Ficã_a União autorizada a celebrar operações
de crédito externo, junto a organismoS mulçilaterais, no valor
correspondente aos recursos necessários ao financiamento das
garantias do principal e dos juros oferecidas nas opções bónus
ao par, bónus de descontos e bónus de_redução temporária
de juros_4
Art. 6'-' É a União autorizada a assumir a dívida contratada em moeda estrangeira pelas entidades da administração
pública federal que tenham sido extintas,liquidadas ou-transformadas, nos termos das leis 7,682189 e 8.029/90.
~
Art. 7"' A República Federativa do Brasil passará a ser
a devedora de todos os novos instrumentos a serem emitidos
em troca da dívida abrangida pelo acordo_ objeto desta Resolução.
Parágrafo ún~_ço. Q, ~anco_ Centr(lj_ fi~ incumbido_ de
submeter ao Senado Federal a contabilidade do acerto que
será realizado por ocasião de sua retirada do papel de responsável pelas obrigações extcrD:_as,
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Art. 8" Os contratos de reescalonamento não poderão
estabelecer metas rígidas de conversão da dívida externa nem
compromissos de conversão ao par.
Art. 9~ · Os. desembolsos aUtorizados por esta Resolução
não póderão ultrapassar os limites nem violar os parâmetros
estabelecidos pela Resolução n' 82, de 1990, do Senado Federal.
Art. 10. :É a União autorizada a contratar instituições
financeiras de porte internacional e de comprovada capacidade para desempenhar função necessária à preparação, formalização e implementação do Acordo a que se refere esta
-~esolução.
_
__
Art. 11. Par'a assegurar ao Brasil um desconto mínimo
no reescalonamento da dívida externa, a dívida antiga enquadraçla nas opções- que não envolvem de~coDto_-(isto é, bôD.us
·ae ConverSão, bônus de capitalização, bónus de dinheiro novo
eOpção de reestruturação) não poderão exceder20% da dívida
elegível para redução.
:.-- j\rt. 12. Tendo em Vista assegurar a observância do
requisito de capacidade de pagamento estabelecido na Resolu~
pio _n:' 82, de 1990, o Poder Executivo, antes da troca da
dívida antiga pelos novos instrumentos (Exchange Date), enviará Mensagem ao Senado Federal submetendo a participação relativa das diversas fontes de financiamento das garan-.
tias. _iniciais (lnitial Collateral) e a distribuição consolidada
-das opções d~finitivas dos credores para que sejam aprovadas
~
pelo Senado Federal.
Art. 13. Em qualquer hipótese, cópia dos atos, contratoS bu ãcordos firin3.dos com base no disposto nesta Resolução
sétã6 Submetidos ao Senado Federal, na forma original e devidamente traduzidos para a língua portuguesa, antes de serem
- assinados por me-mbros do Poder Executivo.
A:i"t 14. ~nquanto os contratos definitivos da renego~
ciação não houverem sido aprovados pelo Senado Federal,
o Brasil continuará pagando tão~somente 30% dos juros devi-dos sobre a dívida afetada pelo acordo, nas condições originaimente definidas.
§ 1o A partir da data da aprovação do acordo definitivo
pelo Senado Federal, o Brasil aumentará para 50% a remessa
do pagamento dos juros devidos sobre a dívida afetada.
§ 29 Dez dias após a aprovação do acordo definitivo
pelo Senado, o Brasil pagará vinte por cento dos juros devidos
de _1 ~ ~e janeiro de 1992 até a data da aprovação.
Art. 15. Esta· Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
- TRANSMISSÃO DEJELECÓI'IAS
GABINETE DO DR, PEDRO MALAN
:Óe: P~dro Sampaio Malan
Para: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
_Empresa:
Telefone para confirmação: (061) 223-3038
~
i'é1efax n' (061) 224-5360
Fax n' 109/92
-Data; 27-11-92
-Telefone: (011) 853-1198
N~ de páginas: 3 (incluindo esta capa)
o

Encaminho a Vossa Excelência inforniações adicionais
sobre capacidade _de pagamento.
Cordiais saudações, Pedro Sampaio Malan.
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Comentários

Desconto Efetivo
O desconto efedvo da presente renegociação da dívida
externa com os__bancos comerciais j:>ode ser quarifilicado de
diferentes modos e seus resultados serão obrigatoriamente
afetados pelos seguintes fatores: perfil da escolha feita pelos
credores e comportamento das taxas de juros nos mercados
-financeiros.
A análise de Paulo Nogueira Batista_ Jr. tem o mérito
de reconhecer a captação de desconto via redução de taxas
de juros. Entretanto, desconhece a co-ntrapartida 99 finanCiamento das garantias, ou seja, o "pré-pagament()" _do principal
e o depósitO para os juros, desprezando assim princípios básicos de contabilidade, análises financeiras amplamente "divulgadas no mercado internacional (inclusiVe as elaboradas pelo
Banco Mundial) e a classificação dos depósitos como reservas
pelo FMI. Ademais, inclui em seu cálculo de apropriação
de desconto os juros atrasados correspondentes a 1921 e 1992,
mas desconsidera o alívio retroatiVo -co-nseguido pel_qJ3rasn,
tanto em termos de taxas de juros como também na metodologia de capitalização de tais atrasos.
Pelo quadro em anexo, segundo as estimativas d~ d~~tri
buição ali utilizadas, o desconto global se sit~.aria entre 21,79%
e 28,00%, dependendo do universo considerado de dívida
afetada. Observe-se que exclusivamente no tocante a juros,
o desconto captado se aproxima dos 16% apontados por Paulo
Nogueira Batista Jr. Observe-se que ao incluir-se o~ be_n_~!ícios
oriundos do FLIRB tais percentuais seria_m obrigatóriamen_te
superiores.
Estimativas de Custo
Às _garantias para o phase-in poderão vir a ser financiadas
tanto por reservas internacionais do Brasil, como tambén:t
por outras fontes. principalmente tomando-se _em conta a possibilidade do Brasil transformar, durante o período de dois
anos de entrega escalonada das garantias, o acordo Stand-by
com o FMI em um "EFF".
Ademais, deve-se considerar o dinamismo do comportamento das reservas internacionaiS do país.
Portanto, análises de impacto global sobre as.~rese~as
pareceriam prematuras.
Estimativas dos Custos e Financiamento
Das Garantias da RenegociaçAo do Brasil
US$ BllbOes
4,6
L Custo das Garantias (Principal + Juros)
4,6
2 Financiamento da'~i Garantias
1,6
21) NM/FMI/BIRD/BID
.
1,6
22) Reservas Internacionais do Brasil
1,4
23) Fontes a definir
20,0
3- Nfvel de Reservas (C.aixa OutJ92)
4. Imobitizaçllo de Reservas em Termos Absolutos
1,6
4.1) Inicial
a definir
4-2) No perfodo do phase-in
%
5_ IIIXlbilizaçllo de Reservas em Termos Relativos
8,0
5.1) Inicial (4.1/3)
Nota: A imobilização de re.c~rvu cm tcnnos relativo. para o pbuo-111 c Clm temJol sfoblil•
fica de dirrcil quantificação, uma vez que l: p011fvel obtcr-ee ftniUlciemento piU'lla complemcntaçiio das garentios. Por outro lado, 111 roervas intenVICiona!• niio sfio aatanques.
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
TRANSMISSÃO DE TELECÓPTAS
GABINETE DO DR. PEDRO MALAN
De: Pedro Sampaio Malan - Consultor Especial da Dívida
Externa
Fax n"': 115/92
Para: Senador Eduardo Matarazzo Suplicy
Data: 8-12-92
Empresa: Sanado Federal
.
_
Telefone: 321-7333
Telefone para confirmação:T061) 223<3038
Telefax n'" (061) 224-5360
-·
N~ de páginas: (incluindo esta capa) 7
Encaminho a Vossa Excelência respostas e observações
pertinentes às questões formuladas em seu ''Voto em separado
ao parecer do. ~elator sobre a Mepsagem n~ 357 de 1992".
Esclareço que, até a presente data. Il)-eu .g~.l?inete não recebe~
qualquer solicitação ofiCial, encanl.inhada pelos canais competentes, de resposta às questões formuladas no voto _em separado de Vossa Excelência. Coloco-me à sua disposição- para
informações adicion_aiS.
·
Cordiais saudações, Pedro Sampaio_ Malan,
a) Quais foram os critérios utilizados pelo governo para
projetar a capacidade de pagamento em 1993?
Os critérios utilizados pelo Governo para avaliar a capacidade de pagamento do país foram explicitados na ·•Nota Depec: Capacidade de pagamento do setor público, bancos comerciais" entregue a Vossa Excelência na sexta-feira, 17 de
novembro.
b) Quais as estimativas do_, goyerno pata a capac~dade
de pagamento nos anos subseqüente-~?
- Quaisquer projeções de capacidade. de _pagamen_to para
períodos posteriores a 1993 são necessariamente tentativas
e indicativas, uma vez que estarão sujeitas a· inúineras Vafiáveis, entre as quais se destacam a forma definitiva do ajuste
fiscal submetido ao Congresso e à revisão constitucional de
1993. Por essa razão, o Governo ao invés de ,estabelecer metas
para prazos tão longos, tem preferido estimar parâme~ros dentro de faixas de resultados possíveis. Como se verifica no
gráfico anexo (Anexo 1), os pagamentos de amortização e
juros da dívida estão adequados a qualquer faiXã. plausível
de -resUltados, oscilando entre 0,5% e 1)% do PIJ3 projetado
até o ano 2003. EssaS faixãs de Z.esultãdõs possíveis são constantemente revisadas, motivo pelo qual eventuais estimativas
preparadas pela assessoria de Vossa Excelência representarão
valioso subsídio para a avaliação dessas metas.
c) Quais as projeções do governo para o cronograma
de pagamento de juros e amortização resultante do acordo
em discussão?
O fluxo de Caixa referente ao acordo em discussão é
encaminhado em anexo (Anexo 2).
d) Com que grau de segurança se pode estimar, neste
momento. A contribuição de fontes oficiâis exte-rnas, como
o FMI e o Banco Mundial, para o financiamento das garantias
exigidas pelos bancos comerciais estrangeiros?
Antes de mais nada, gostaria de lembrar que as propostas
iniciais dos bancos credores contfnham demanda por um volume de garantias muito superior ao_ previ~to no a~ordo: Esse
volume de garantias, enfatizo,--Oão representa exigência do
Comitê Assessor de Bciilcos, mas sim um volume negociad_º•
acordado pelas partes ao final de intensas cOnverSações. Em
seguida, esclareço que o Fundo Monetário Internacional reser-
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vou 25% do acordo stand bydc cerca de US$2 bilhões com
o Brasil para operações_ de redução de dívida e de serviço
de dívida, que o Banco Interamericano de Desenvolvimento
incluiu no seu Programa- Financeiro pãrã 1993 pelo menos
US$400 milhões para operações dessa natureza e que o Governo brasileiro espera que o Banco Mundial aporte quantias
semelhantes às fornecidas pelo FMI e pelo BID. A segurança
dessas estimativas repousa nas regras opêracionais desses três
organismos, que prevêem a disponibilidade de recursos para
financiamcrito de garantias, a exemplo dq ·que tem sido feito
na conclusão de acordos recentes de outros países membros
dessas instituições~ O a porte de rc.cursos para essa finalidade
não constitui <Ypt!ração exce-pcional para nenhum desses três
organismos multilaterais.
e) QuaiS as projeções do governo para o balanço de pagamentos no curto _e médio prazos?
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1992 1lm 1,.)4 1995 1996
Capitais

l1_lvestimento Dix:eto _Uquido
Firianciamentos
Amortizaçoes
Empréstimos em Moeda

18_1
3_1
L9
-iL6
2L7

24
L1
4-1
-6_8
4_0

2.1
L6
3_7
-7_6
4.4

23
21

3_8

26

42

4-1

-8,6
4.6

-85

s_o

O Quais as repercussões sobre a economia das cláusulas
de conversão de dívida previstas no protocolo do acordo?
A -minuta do acordo sobre a dívida externa de_ médio
-_e longo prazos do se to r p_ú~lico exclui no geral a conversão
de títulos da dívida em investimento Tora das regras que regulam o__ Programa Nacional de Desestatização. Urna vez que
as conversões previstas· no documento dar-se-iam exclusivaBalanço de Pagamentos (US$ BilhOes)•
mente no âmbitO- do PND, as lmplic"ações macroeconómicas
---------------------------~e:ssás· operaçõé~(Sáo relativamente secundárias. na medida

1

1

1 994 1995 1 996

- - - - - - - - - - - - - - -992
- - -993
- - - - - - - " e " ' ·,_,-que representam a troca de passivo do setor público (bónus
Balança Comercial
Exportaçoes
Inportações

16.0 13:0 13.1 14.6 15.7
36.0 38.0 415 45.3 495
20.D 25~0 27.8 30.7 33.8

Serviços
Juros Uquidos
LuCros e Dividendos
DetruiiS

-11.6
-7.4
..0.7
-3.5

-13.9
-7.5
-1.3
-5.1

-165

Transferencias Unilaterais

2.0

0.8

0.8

Transaçoes Correntes

ó.4

::0.1

-:w

-9.0
-1.9
-5.6

__e contratos de reestruturação de dívida externa) por ativo
-setor pühlico (participação acionária da União em_e_mpresas
estatais), com cõriseqüente redução, idêntica ·e simultânea,
tanto do passivo quanto do ativo do setor público. Ao contrá-17.8 -18.8
riq do que se vexf_fi_cava qUã.rido eram autÇtrizadas conversões
-9.6 --9.9 ---de passivo do sétor público por ativo do setor privado, as
-2.0 _-2.1
operações de re_dução, como estipuladas pelo acordo, não
--6.2 -6.8
!rnplicam o uso de-moeda, não acarretando nenhuma expansão
monetária. Trat"'--s.e_ de operação escriturai, de caráter mera0.8 0.8
mepte_c_ontábil. A re:levância estaria na dirriinuição prospectiva
dos encargos da dívida pública externa, ampliando a margem
-24 -23
de segurança do acordo.
·

TOTAL CASH FLOW
1992 Financing Plan- Brazil
DISTAIBUTJON Par(5~),0iscount(30%),Fiirb(100f.),C-b(4,5%) and New moneoy(5.5~}
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Estimativa do Desconto Efetivo

Sexta-feira 11 10227
agosto/92

na Renegociaçlio do Brasil

dez./92 (est.)

Usos
-1,7%
-2,5%
Em US$ BilbOes Resultado Primário
3,1%
3,6%
Juros da Dfvida Interna
1,1%
1,1%
Juros da Dívida Externa
Fontes
3,3%
4,9%
Financiamento Interno
1. D!vida Bancária Afetada pela Renegociaçlio
56,0 Financiamento Externo
-2,6%
-4,4%
1,8%
1.1) Principal Renegociado
50,0 Emissao de Moeda
1,7%
1.1.1) D!vida Elegível ao Menu
40,0
2,5%
1.1.1.1) MYDFA
25,0 Déficit Operacional
2,2%
1.1.1.2) D!vida Vincenda
15,0
1-1.2)D!vida Elegível a Tratamento Diferenciado 10,0
O superávit primário será inferior ao número pieVIsto
1.1.2.1) Bancos Brasileiros
6,0
1.1.2.2.) Dinbeiro Novo/138
4,0 no programa ecõnômico (3%}. Até agosto, o primário regis1.2) Juros 91/92 Renegociados
6,0 trou_ superávit de 2,5% de PIB e, estima-se, deve _cair para
valores em torno de 1.7%, mas ainda superavitário. A expli-

2. Descontos Captados
2.1) Sobre Principal Renegociado
2.1.1) Via Reduçlio de Principal (DB)
2.1.2) Via Reduçlio de Juros (PB)
2.2) Sobre Juros 91/92 Renegociados
3. Financiamento de Garantias

3.1) NM/FMl/BlRD/BID
3.2) Reservas Internacionais do Brasil
3.3) A Definir
4. Pr~-pagamento de Principal e Depósito para Juros
S. Descontos Efetivo (2+3+4)

12,2 cação para essa queda se deve a menor arrecadação por fatores
11,2
5,6

5,6
1,0
4,6
1,6
1,6
1,4
4,6
12,2

6. Descontos Relativos
%
6.1) Descootos Captados em Relaçlio à D!vida Afetada
21.79
pela Renegociação (211)
6.2) Desconto sobre Principal Renegociado em Relaçlio ao Principal Renegociado (2.1/1.1)
22,40
6.3) Desconto sobre Principal Renegociado em Relaçlio 11 D!vida Elegfvel ao Menu (2.1/1.1.1)
28,00
6.4) Desconto Captado sobre Juros 91/92 Renegociado em Relaçlio aos Juros 91/92 Renegociado 16,67
Neta.: a) Hlp6te$c de Distribuição da Dívida Eleglve\ a.o Menu: US$ 16 bi (PB), US$
16 bi (DB), US$ 4 bi (FLIRB), US$ 24 bi (NM) e US$ 2 bi (outros bônus): b) ot desexcluem a rcdllçào obtida com OJ FURBS; c) as gm-anti.u indtJCm
PS. 08 e FURBS; c o "yietd• do "ZCB" do Tcsooro AmeriCIIno é de 7.S% La
conto~ capt3doc

Nota Depec; Capacidade de Pagamento.
Acordo da Dívida com os Bancos CoDietciais. Comen-

tários sobre o artigo distribuído pelo Senador Eduardo Suplicy
na apresentação ao Senado Federai em 27 de novembro de

1992.
O artigo indica alguns pontos de discordância-em relação
aos núnieros apresentados na Exposição de Motivos do Acor~
do da Dívida Externa com os Bancos Comerciais:
I. Projeções de 1992.

"Haverá um déficit primário de 0,7% do Pffi em 1992."
A estimativa preliminar para os valores ocorridOs até agosto
indica o seguinte quadro (percentual em relação ao PIB acu-

mulado até a data):

como a queda na produção. bem como restrições legais (Finsocial). e. rio lado da despesa, a isonomia salarial e o pagamento
dos 147% da Previdência.
"O aumento do endividamento interno foi mais de 4 ve_zes
superior ao previsto pelo Governo".
O aumeritO riO endividamento interno (que não será mais
de 4 vezes superior ao previsto) se deveu, em grande parte,
ao processo de absorção via emissão de títulos do excesso
de moeda na economia provocado pelo acelerado crescimento
nas reservas internacionais. Nesse processo, houve uma substituição da dívida externa pela dívida interna. O quadro acima
mostra esse efeito nas contas de financiamentos interno_- e
externo, onde os valores, de certa forma, se compensam.
Cã.be ainda destacar que, a partir da metade de 1992,
o País passou a viver situações de incertezas políticas, que
se refletiram sobre a economia, principalmente sobre os preços
2.

Projeções de 1993.

Os números do Programa Económico para 1993 (superávit primário de 4% do PIB) pressupõem um conjunto de
medidas que incluem uma reforma fiscal e emendas constituciõnais que pOssibilitariam a tra"n5;içãO do País para um regime
de estabilidade fiScal. A redução das expectativas inflacionárias daria, então, condições de gerência de dívida pública
interna a custos mais baixos
Nota DE-PEC: _Capacidade de Pagamento do Setor Público.
Bancos Comerciais
A. Conceito de Capacidade de Pagamento do Setor Público. Resulta do reconhecimento de que_ existem restrições
fiscais e monetárías para o ·aten-dimento do serviço da dívida
externa pública. Ou seja, de que o serviço da dívida externa
pública_ i_o_tt::gra ~,tm çonjuntQ d~ díyida interna_ e o~ gas~os
de custeio e investimentos.
Referido conceito, que foi introduzido nas negociações
com os credores externos do _País, consiste na estimativa, com
base em uma determinada política macroeconômica, do montante de recursos à disposição do se_tor público, para efetuar
seus pagamentos financeiros internos e externos.
Implica coerência macroecon6mica, em que os compromissos financeiros decorrentes de negociações da dívida externa_ pública, consideradas as ubrigações da qívida interna, se
conformem dentro da chamada restrição fiscal.
Essa restrição fiscal é definida a partir do superávit prim~
rio (saldo entre receitas e despesas não-financeiras), das emis~ões monetárias (base) e das possibilidades de endivi<!amento
interno e externo do Governo.
l
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a troca da dívida a_ntiga pelos novos instrumêntOs ocorra em
Procedimento usual de política macroeconómica consiste
30 de junho de 1991, __os pagamentos se.reduziriam para US$2,4
em definir um superávit ou déficit fiscal operacional (soma
bilhões em 1992 e US$2,7 bilhões para 1993 (Quadro 1).
algébrica do saldo primário com as despesas líquidas de jufos
externos e internos) dosarido as fontes de financiamento, entre
Os pagamentos para bancos e Clube de paris nos dois
dívida interna, dívida externa e emissão monetária, de acordo _ anos totalizariam, portanto, US$9,0 bilhões, o que, além de
com b- que se esperam, respectivamente, sejam- as demandas atender o c_onceito de capacidade de pagamentos, daria margenuínas por dívida interna, dívida externa e moeda.
gem da ordem de US$2 ,O bilhões em relaç~o ao valor anteriormente programado para a dívida afetada (US$11 bilhões).
B. Uma dada estrutura de negociação da dívida externa
é compatível com a capacidade de pagamento do setor público,
2. Programação de pagamentos Externõs Totais -do Setor
quando os pagamentos líquidos de principal e juros dela deriPúbJico: a redução nos pagamentos de juros externos totais
vados, conjugados às trajetórias supostas- para o eÍldividade (US$ 14,2 para US$ 11,1 bilhões) se deve a uma sensível
mento interno e respecti-vos Custos, determinam um resultado
queda_ f!_~S taxas previstas no final de 1991. Deve-se, ademais,
fiscal, traduzido em déficit ou superávit no conceito operaa um maior alívio no pagamento efetivo de juros na medida
cional, compatível com o equilíbrio rnacroeconóniíco.
em que estavam previstos pagamentos efetiyOs aoS bancos
-comerciais valores em torno de 70% dos juros iócidentes no
Foi estabelecido um objetivo de redUção g_radual da inflabiénio 1992-3 e, como resultado do acordo, tal percentual
ção ao longo do exercício de 1992. O .esforço fiscal compatí~e)_
passou a ser de 50% sobre os juros de janeiro de 1992 a
com tal queda paulatina da inflação foi di::finldo coriiõ -um
junho de 1993 (data hipotética da efetivação do acordo). Já
superávit primário de 3% do PIB, o qual, dados os gastos sob o novo esquema do acordo, para o segundo semestre
de jurOs projetados para a dívida interna e externa, resultaria
de 1993, o fluxo resultante seria inferioi àquele _anteriormente
num déficit operacional da ordem de 2,7% do PIB.
previsto, na medida_em que h~veria uma redução efetiva de
jUros na nova estrutura de pagam~ntos (Quadro 2).
Em 1993, e inclusive como resultado da reforma fiscal
e emendas constitucionais que possibilitarão a transição defini3. Capacidade de Pagamento: os ,çúmeros do Se to r Públitiva do País para um regfnte de estabiljçlade fisca_I, o superávit
co Consolidado mostram que os resultados do acordo da dívida
primário deverá situar-se-na faixa de 4% do PIB. A redução
com os bancos é compatível com o fechamento. macroecodas expectativas inflacionárias daria condições de gerência nómico do programa (quadro 3). No primeiro semestre de
da dívida pública interna a custos mais baixos, prevendo-se, 1992, a programação atualizada mostra que houve pagamento
em consequência, superávit opcracional._em tOrriO de 0,5%
de juros internos e externos e forte diminuição da dívida exterdo PIB no ano de 1993.
na líquida (devido ao grande aumento das reservas internacionaiS). Isso foi financiado com dívida interna, pequena expanEsses números refleteln os propósitos da política econôsão monetária e por superávit priritário.
mica anunciados no Programa Económico Br<!sileiro, qUe rePara 1993, estima~se.que haj;:t menor pagamento de juros
cebeu apoio- do FMI, ou seja, déficit operacional de 2,7%
interri:Os·e-externos e redução da dívida interna. O financiado PIB, em 1992, e superávit de 0,5% do PIB, em 1993.
mento decorreria basicamente de um superávit primário da
C. A capacidade de pagamento se constitui e~rll_um con- q_rdem__ de 4% do PIB_e de_ expansão da base monetária em
ceito intrinsecamente prospectivo, construído, a partir da iden- 1% do PIB.
tificação das possíveis fontes de recursos, e _da çomposição
Os resultados acima mostram que iY acordo da dívida
dos dispêndios do setor público. Não há sentido em tentar
externa respeita o conceito de capacidade de pagamento nos
medi-la expost.
três níveis analisado~ (jUfo_s extern(!s, ~ecessidades de finanCom efeito, o que foi gasto, Seja em costeiO:-em-IOvéstç- Ciamento do setor externo e quadfo geral de Usos e Fontes
para o -setor Público Consolidado). Chega-se,_também, à conmentos_ou em pagamentos financeiros, representa lim fafõ
clusão de que os fluxos resultantes podem admitir razoável
consumado. Os resultados podem ter sido inflação elevada,
folga em relação aos valores_ant~riormente programados em
acumulação ~e atrasados das dívi~a_s e~~erna_ e interna, ou
função dos benefícios do acordo e da conjuntura favorável
emissão de dívida mobiliária interna. Esse tipo de quadro
em termos de taxas de juros internacionais.
evidencia que o Governo gastou além de- sua capacidade.
1. Dívida Objeto de Negociação: as ptojeções do Balanço
de Pagamentos e das Contas do Setor PJ,í.blico consolidado
fixavam el:n Us$}1 bilhões as disponibilidades cambial e fiscal
para o pagamento da dívida afetada do setor público para
os anos de 1992-3, sendo Us$4,1 bilhões para o Clube de
Paris e US$6,9 bilhões para os bancos cOmerciais. O preSSuposto para se chegar a esse resultado era o de que as negociações com os bancos comerciais resultariam em fluxo de caixa
com pagamentos efetivos de US$3,5 bilhões para 1992 e de
US$3,4 bilhões para 1993, entre juros e pagamentos de atrasados.

Segundo estimativas preliminares, o fluxo de pagamentos
resultante do acordo com os bancos comerciais deve_ apre.sentar montantes inferiores aos previstos no piograma: Caso

1- capacidade de Pagamento - Dfivida Elegfvel
Bancos Comerciais e Clube de Paris
(em US$ bilbOes)

Bancos Comerciais
Clube de Paris
Total

1992
I n

1993
I n

1992/3
-I n

3,5 2,4

3,4 2,7

2,4 2,2

1,7 1,7

- 6,9 5,1
4,1 3,9

5,9 4,6

-5;! 4,4 . 11,0?,0.
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Em abril dêJ991, o Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, então sob a presidência do ilustre companheiro, Senador Humberto Lucena, iniciou gestões junto àquele organiSm"o
inten~acional para que uma reunião de natureza e çaráter
_ parlamentar fosse realiz_ada em Brastlia, logo após e como
conseqüência da Rio Eco-92-. A proposta brasileira foi apre1993
1992/3
1992
sentada e aprovada na Conferência Interparlamentar de PyonI II
I II
I II
gyang, na Coréia do Norte. Em mai_o do ano passado, Ulysses
- Guimarães e os demiis companheiros do Giupo procuraVam
11,2 10,7
6,0 6,0
Ingressos Brutos
(A) 5,2 4,7
definir o local para o evento, que deveria oferecer auditórios
2,6 2,6
6,6 6;3
AmortizaçOes Brutas (B) 4,0 3,7
e. bases físicas capazes de receber materiais e _equipamento
Juros Externos
apropriados, tecnologia indispensável à _realização de .um en14,2 11,1
7,3 5,7
Líquidos
(C) 6,9 5,4
contro internacional daquela grandeza e importância. O Centro de Convenções de Brasília mostrou-se como o único espaçó
9,6 6,7
3,9 2,3
(B+C-A) 5,7 4,4
Total
ad~quadopara a reunião, feitas- e era necessário- obras
de adaptação e modernização em alguns de seus ambientes.
Sr. Presidente, Srs. Senadores_._há de registrar aqui a
3. Resumo - Fontes e Usos
boa vontade e a determinação _ad_ministrativa do Governador
Setor Público Consolidado
do Distrito Federal, Joaquim Roriz, que, desde o primeiro
(%do PIB)
momento, foi diligente em atender às. solicitações do Gr1,1po
Brasileiro e às exigências da reunião. Ulysses Guimarães foi
1993 1992
incansável nos seus encontros com Joaquim Roriz, e, na área
II
II
I
federal, com os Ministros da Economia, das Relações Exteriores, e ainda com o então Presidente da República, Fernando
1,7% 1,7%
4,1% 4,3%
Collor; visando à obtenção de recu_rsos financeii'os e técnicos
Juros Internos Líquidos
1,6% 1,3%
para as reformas do Centro de Convenções e custeio da ConfeJuros Externos Líquidos
1,6% 1,1%
rência. O Governador do Distrito Federal buscou em diversas
0,2% 5,6%
O% O%
Dívida Externa
2,0% 2,0%
fontes-recursos-para que os trabalhos no Centro de Conven0% O%
Divida Interna
ções prosseguissem. S. Ex• estava terminada. Uma com.issão
0,3% 0%
de funcionários da União Parlamentar esteve em Brasília piúa
Dfvida Externa
O% 0%
viStoriar as condições do Centro de Convenções e para consO% 0%
1,5% 6,3%
Dívida Interna
1,0% 1,0%
tatar se ã cidade oferecia a infra-es_trutura necessát_ia para
1,5% 1,8%
Base Monetária
a realizição do Encontro. Tudo, afinal, foi julgado satisfaSuperávit Primário
3,0% 2,9% 4,0% 4,0%
tório.
. ___ --::c _ .
_ •
.
__
.
O orçamento da União Interparlamentar para o Encontro
Cenário I: programação original
de Bras!lia havia sido aprovado na Confei'ência do Chile,
Cenário II: programaçao atualízada
(no quadro 3, para 1992, dados referentes ao pri- em abril deste ano. Estavam ·previstos gastos em cerca de
meiro semestre; para 1992, dados de programaçao 250 mil dólares pelo Grupo Brasileiro para a realização do
original exceto, no _que_ diz respeito a Juros Exter- evento. Sob a orientação do Deputado Ulysses Guimarães,
a Secretaria Executiva da União Interparlamentar, S~ Karla
nos Lfquidos e Dívida Externa Lfquida)
Schaefer, iniciou os trabalhos de organização da Conferência
de Brasília. Ulysses determinou que o competente pessoal
O SR. PRESIDENTE (Magno Bac_elar)-:- A Presidênci)I
do ltamaraty, provado na Rio Eco-92, fosse convidado a c6l&
comunica aos Sr.s. _S_enª4ores _q_ue se encontram em seus gabtborar conosco. Todo o esforço do Grupo Brasileiro era dirinetes que logo ap6s-o próximo prbilú-hci3mento- será i"ealiz~da
gido para a viabilização _da Reunião de Brasília. Na Conf~
a Ordem do Dia_. de cuja_ pauta con.stam iplportantes maténas.
rência da União Interparlamentar de setembro passado, em
Por isso. renova o apelo para que todos se dirijam ao plenário.
Estocolmo, apenas um representante brasileiro esteve preConcedo a-palavra ao nobre Senador Ruy Bacelar.
seD:te~ Em meio a todas essas dificuldades, a sítuação política
do País agravava-se pois era formalizado o processo de impediO SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o
mento do Presidente da República. fato que ocup-av-a quase
seguinte discur_s_o.)- Sr. Presidente~ Sr_s. S~n~~ores, no,. últitodo o tempo de funcionamento do Congresso Nacional e
mo dia 27 de n,ovembro) encerrou-se aqu1, em Brasfl1a, a
--·
_
o_interesse da Nação.
_
Conferéricütrnrerpã-rlamentar sobre Meio Ambiente e Dese~
No dia 12 de outubro de 1992, o País se estremece e
volvimento um encontro da União Interparlamentar, orgamchora <? _acidente de Parati que vitima o grande Ulysses Guizado e patr~cinado pelo Grupo Brasileiro, <}ue teve por objemarães.
tivos discutir a viabilização política e jurídica, nos Parlamentos
Na qualidade de PrimeirO Vice-Presidente do G_r1,1po Brade vários países, das decisões e reç.omendações da Rio ~co~92,
sileiro, assumo a difícil tarefa de substi_tuir Uly_sses e de e_xamia mais importante_ conferência já realizad.a 110_ mundo.
õar a conveniência- de se prosse-guir com os trabalhos de organiÉ justo e oportuno diz,er a este Plenário~ à Nação d?_s
Zação da Conferência. O calendário foi confirmado. SemaQ.as
principais passos dessa, Conferência de Brasíha, que reumu
ap6s começam a chegar a Brasília os funcionários do Secretário
delegações de 51 países, representados por mais de uma cent~
da União Interparlamentar sediados em -Oe_nebra, e o Centro.
na de delegados, e a qual me coube a honr~ de representar
de Çgnvenções de Brasília é reinaUgurado com nome de ''Ceno Grupo Brasileiro, em virtude do desaparecimento do nosso
tro
de Col).venções.Ulysses Guima.Iães"; homenagem do Goin_2u_bstituívellídç,.r, Deputado Uly~ses Guimãrã~s._
...---·
2 Programaçao de Pagamentos
Contas Externas - Setor Público
(em US$ bilhOes)
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vermidor Joaquim Roriz. O Grupo BrasildfO cumpria os seus
compromissos_: toda a infra-estrutura de produtos e serviços,
inclusive de pessoal especializado, bilíngüe e trilíngüe, para
bem recepcionar e atender as delegações, bem como todas
as instalações do Centro de Convenções estavam prói!tas p-araabrigar e dar suporte à Conferência. Um sofisticadõ-sistema
de comunicação foi montado pela Radiobrás para transmissão
de rádio e televisão dos trabalhos da Conferência. o-esquema
de segurança montado pelas Polícias Federal e Civil funcionou
admiravelmente. A Delegação brasileíra, a qual tive a honra
de presidir, foi integrada pelos ilustres compãnheiros, o Senador Marco Maciel e os Deputados Fábio Feldmann, Nan Sousa_ Rita Camata e Sidney de Miguel. Nos dias 21 e 22 de
novembro~ a agenda da--Conferência de Brasflia foi -definida
Às 10 horas da manhã do dia 23- de novembro, no -Plenário
da Câmara dos Deputados, foi realizada a Sessão de Abertura
da Conferência de Brasília.
Sr. Pres~de9te, Srs. Senadores,_ a Delegação Brasileira
à Conferência de Brasffia cupriu o seu dever com altivez,
firmeza e lealdade: trabalhou, sem descanso, na defesa das
posições de interesse d-a maioria dos países, especialmente
das proposições contidas na Agenda 21 da Rio Eco-92.
O Sr. Pedro Teixeira- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. RUY BACELAR - Concedo ·aparte ao nobre
Senador Pedro Teixeira.
O Sr. Pedro Teixeira- Nobre Senador. tive o priVilégio
de ter assistido a algumas das reuniões desse conclave, por
isso gostaria de congratular-me com o__ Brasil, com V. Ex•,
com o Governador do Distrito Federal, com o Itarnaraty,
entre outros que realmente somaram esforços, permitindOque o conclave tivesse o alto nível. Enquanto via V. Ex~ na
Presidência, sentia-me muito honrado de ter entre meus Pares
um Senador de escol e que soube dominar-com lanta franqüilidade, com tanta segur~nça um evento internacional. Ficam
de parabéns o Senado Federal pela escolha, V. Ex•, todos.
aqueles que dela particíparani e especialmente o Brasil, porque tenho certeza de que a ressonância mundial é d~ melhor_
estirpe. QUe Brasnia possa sempre ser palco de eventos de
tais níveis, que tenham um GoVernador sensível a tal aspiração
e que o Poder Legislativo e o Executivo tenham representantes
da melhor estirpe, como nós tivemos. Parabéns a V. EX"
O SR. RUY BACELA\{ - Obrigado, nobre S~nador.
V. Ex" faz justiça, quando se refere ao nobre Governador
Joaquim Roriz e a alguns Srs. Ministros do_ Governo Itamar
Franco~ Sem a participação Corajosa e decidida d_o _Governador
Joaquim Roriz, que criou as condições físicas para a realização
desse evento, dificilmente Brasília po-deria sediar evento de
tamanha importância.
Quanto ao fato de V. Ex• fazer referência ao modesto
orador que fala nesta tarde, digo que apenas me esforcei
ao máximo para tentar, de leve, substituir a perda irreparável
do Dr. Ulysses Guimarães, que, se aqui ou lá estivesse,Jeria
presidido a reunião com uma posição ímpar em relação a
todos nós.
Muito obrigado a V. Ex~
Para concluir, Sr. Presidente, a partir das f~ç_undas co-ntribuições do então Senador Coutinho Jorge, hoje Ministro do
Meio Ambiente, fei~as na reunião do Coffiitê Prepa~a_tório
de julho último, a Delegação Braslleira foi distinguida com
a Relataria da Conferência, fato que proporcionou uma influência relevante nas idéias e nos termos do documento final

o
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do encontro, cuja íUtegra juntarei posteriormente a este pronunciamento.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, austeridade e racionalização guiaraní as despesas do Grupo Brasileiro com a Conferên_cia de Brasilia, as quais foram da ordem de 100 mil dólares.
apesar de a própria lJnião Interparlamentar ter orçado o valor
em 250 mil dólares.
Quero consignar os meus agradecimentos, em meu nome
e dos companheiros da Comissão Diretora do Grupo Brasileiro --ilustres Senadores Lourival Baptista, João Calmon
e Rachid Saldanha Derzi - aos Srs~ Presidentes do Senado
e da Câmara dos Deputados, Mauro B~nevides e Ibsen Pinheiro; que nos prestaram inestimável colaboração, Igualmente,
agradeço ao Governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz~
pela visão e competência administrativas que possibilitaram
a reforma e adaptação do Centro de Convenções Ulysses Guimarães. A nossa gratidão às corporaçõeS policiais e militares,
ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aos servidores
do Grupo Brasileiro - da Câ_mara e do Sen_ado - e aos
funcionários do Ministério das Relações Exteriores, enfim,
a todos os servidores públiCÇIS que co-ntribuíram para que a
Conferêricia Interparlamentar sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento atingisse os seus objetivos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFÉRE OSR. RUY BACELAR EM SEUS DISCURSO:
CONFERÊNCIA JNTERPARLAMENTAR SOBRE
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
Brasflia, 23-27 de novembro de 1992
Documento Final
Introdução
1. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) foi o pontO de partida
para as açõeS de estabelecimento de modelos de coexistência
social, orientados pela necessidade permanente de paz, pelas
exigências éticas da dignidade humana e pela necessidade de
cuidar da viabilidade e produtividade do planeta. A Conferência Interparlamentar presta tributo aos governos do mundo, especialmente ao governo do Brasil, país anfitrião, e ao
Secretariado da CNUMAD pelas realízações históricas da
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
- 2. A CNUMAD não pretendia simplesmente rediredõõar setores_ de atividade __ econômica ou produzír _soluções
temporárias; antes, buscava redefinir o conceito de desenvol~
vimento- para estabelecê-lo com base na racionalidade, solidariedade e eqüidade, como forma de garantir, de modo_ sustentável, condições adequadas de vida para todos.
3. Isto foi feito e. portanto, agora é chegada a hora
de levar o processo adiante para produzir uma resposta clara
às enormes responsabilidades geradas pela conferência, semelhantes para todos os países. A CNUMAD cobriu uma gama
extremamente vasta de assuntos; por isSo, esta Conferência
decidiu concentrar-se naquelas ações que refletiam os principais elementos da Declaração de Yaoundé, na qual os parlamentares presentes à 87~ Conferência lnterparlamentar mani~
festaram seus pontos de vista a respeito das principais diretrizes da CNUMAD e das suas perspectivas (anexo}.
4. ·Os resultados da CNUMAD surgiram sem adequada
contribuição direta por parte dos parlamentos. Mas à medida
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em que os resultad_os da CNUMAD vão sendo implementados, fazem-se nec_essárias ações por parte dos parlamentos,
não apenas como exigênCia formal, mas também para preencher lacunas c introdu.zir a dimensão -prátiCa e política que
os parlamentares sabem melhor definir. _Os parlamentares estarão envolvidos com duas grandes categorias_ de ações de_
acompanhamento:
--- •
-em primeiro lugar, garantir b~nefícios principalmente
nacionais, qiie contribuam ao efeito cumulatiVO -globa-l -e esta_
beleçam exemplos úteis;
-em segundo lugar, garantir que as posíções defendidas
e os programas apoiados pelos governos e:nl instituições_fntergovernamentais promovam o desenvolvimeríto susiéntávd ao
nível global.
·
·
5. Os parlamentares coriferem _ou ii.Cgam a legidinação
política das ações sociais .. Por éSüitem encarregados__dessa
vital responsabilidade, eles serão os primeiros aserem responsabilizados pelas gerações presentes e_ fu_tu_r_as_pelo sucesso
ou fracasso na consecução do desenvolvimento sustentáveL
6. O abjetivo desta Conferência é de avaliar os resultados da Conferência das Nações Unidas para Meio Ambiente
e Desenvolvimento, à luz dos pontos de _vista expressos na
Declaração de Yaoundé, definir as áreas prioritárias de ação
- especialmente em nível parlamentar, bem como propor
mecanismos de acompanhamento c avaliação. Ao final da
Conferência, os ·participahtés adotaram o "Plano de Ação"
de Brasilia~ que se encontra abaixo, seguido por seus pontos
de vista e recomendações a respeito dos resultados da CNUMAD.
Plano de Ação de Brasüia
Recomendações para o acompanhamento
E AvaliaçãO-em Nível Pailanicntar
Ação dos Parlamentos e Parlamentares
7. A Conferência cortclarna oS parlamentos e os parlamentares a assegurarem que o processo iniciado com a CNUMAD seja fortalecido _e levado adiante; !lesse s_cntido, recomenda que_sejam adotadas por eles as seguin_te_s medidas em
nível nacional:
a) assegurar que os governos que ainda não tenham assinado as_ convenções da Biodiversidade e sobre Mudanças Climáticas o façam o mais breve possível e ratifiquem imediatamente esses dois instrumentos;.
_ _ . __ ·
b) ratificar os tratadõS regiOnais c ni.und_iais relatiYQS à
proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável
ou, conforme_ o. caso, a eles _aderir, especialmente~.
(i) A Convenção sobre o DireitO MarítiniQ
(ii) A Conyenção da Basiléia sobre o C_onttpl~ da Movimentação Transfrontt!iras dos_ Refugos Perigosos e da sua Destinação;
(iii) A Convenção de Viena para a proteção da camada
de ozónio, o Protocolo de Montreal, bem como as e1_0endas
de 1990 e as subseqüentes;
c) adotar uma legislação que possibilite tais ações, bem
como rever e emendar, conforme o _caso, a legiSlação eXistente,
para garantir que seja _compatível com os corilptomissos formulados nestes instrurn_e;ntos e aprovadoS na CNUMAD, e
que esta legislação facilit~ Sua implementação e não venha
a entravá-la;
d) rever c emendar, quando necessário, a legislação existente à luz, tambêm, das recomendações contidas neste D.ocumento Final;

'
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e) reexaminar e rever, quando necessário, a legislação
nacional e as estruturas e processos administrativOs-. tais como
a avaliação de impacto ambiental, de forma a estabelecer
um processo de tomada de __decisões integrÇtdo e- eficaz, bem
como as políticas fiscais e ecoriômicas conducentes ao desenvolvimento sustentável;
f) adotar disposições legislativas que assegurem a participação efiCaz dos indivíduos e das organizações interessados
processo "decisório;
g) trabalhar no sentido da criação de ComissõeS Nacionais para a definição e promoçãO- de políticas e de planos
de ação integrados no ámbíto do meio ambiente e do desenvolVimento- cOmpostas de representantes de instifu:fÇões -públicas-pertinentes, ·dos parlame-ntos e, qiJ.anc!o necessário, de
organizações nãO governainentais, de empresas e de outros
grupos de interesse.
h) trabalhar no sentido da transformação da Declaração
do Rio em uma "Carta da Terra" abrange_nte, _para adoç_ão
pela Assembléia Geral da ONU em 1995. por ocasião do
so~ aniversário das Nações Unidas.
8. De modo a facilitar a realização de~tas tarefas e tomar
mais eficaz a ação de acompanhamento por parte dos parlamentos, principalmente atravês da sua função fiscalizadora,
a Conferência recomenda ainda que os parlamentos:
a) revejam a estrutura de suas comissões de modo a assegurar um tratamento integradO de todas as questões relevantes
para o meio ambiente e o desenvolvimento;
b) para tanto, criem também uma Comissão Parlamentar
sobre Meio Ainl?i.ente e Des_envolvimetnº C!:!ja tar_efa seja
ade assegurar essa abordagem integrada ou rever as atividades
das. Comissões Parlamentares exiSten-te-s qUe tratem do meio
ambiente, para assegurar que elas preencham de forma eficaz
esta função;
c) convidem as autoridades nacionais competenteS asubmeter periodicamente ao parlamento relatórios abrangentes
sobre a política e a ação governameútal - tanto as adotadascom as previstas·- para _implementar os resultados da CNUMAD·
d) desencad~af as açO_es necessári~s_ para dar condições
à niulher e a outros grupos geralmente pouco representados
nó processo parlamentar, de participar plenamente em todas
as etapas da revisão da legislação parã implementação do
desenvolvimento sustentáVel; bein ccim6 paia assegúraf que
a participação plena da mulher esteja refletida na legisl~.ç~o
_ll_acional, nas estrutur~s_ e processos administrativos, rias cOmissõeS nacionais e na- preparação dós relatórios_. _
_ __
- 9. Dado o estreito vínculo entre a população e seu-S
representantes eleitos. a__Conferênda re_cómenda que os parla-mentares intensifiquem ~eUs r!sfo.rços no sentido de levar as
questões relativas ao meio ambiente e desenvolvimento à atenção do público ein geral, bem como à dos grupos especiais
de interesse. Para tanto, a Confei-ência -r:ecOmenda que seja
feito uso extensivo_ de consultas ao público, de forma a também
levar em conta as opiniões· e necessidades das comunidades

no

loc.:~is.

10. Os reCursoS t€chicos elinahceiros são indispensáveis
para a implementação da Agenda 21 e das Convenções. A
Conferência recoinenda que os parlamentares assumam o
compromisso de usar sua influência para que os recursos necessários sejam realocados àqu_eles projetas nacionais que dêem
prioridade ao desenvolvimento sustentável. Nos pafses d_esenvolvidos, os parlamentares devem assegurar o cumprimento
dos aconJ.os internacionais assinados na Conferência do Rio
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com respeito à transferêncía dos recursos técniéÚs~ financeiros
necessários para subsidiar o desenvolvimento sustentável de
todo o planeta.

11. Em nível intcrnaciotlal, a Conferência recomenda
que os parlamentos e os parlamentares adotem as seguin~es
medidas:
a) trocar informações sobre as açõcs empreendidas para
implementar os
resultados da CNUMAD em nível nacional, Inclusive sobre
leis novas ou modifiC3.das;
b) sempre que possível, estabelecer dispositiVo legal exigindo que os
parlamentares participem da Ioritúifação _de posições a serem
adoradas nas reuniões e ncgõciaçõe_s internaciónais _e que os,
parlamentares sejam Incluídos nas delegações nacionais;
c) estimular a cooperação entre parlamentares, em nível
regional, no
_ __
__
_
campo das políticas e -das nl~d_id~s conducentes ao desenvol·
vimento sustentável no âmbito d~s assembléia: ou instituições
parlamentares regionais;
d) harmonizar as legislaçóçs relativas às questões eco16·
gicas transfronteiras entre os países envolvidos;
e) assegurar a c9operaçáo entre o_g_ovemo de- seu p-aís
e a Comiss-ão das Nações _Unidas_ para o Desenvolvimento
Sustentável, bem como o fornecimento de informações, na
forma de comunicaçõeS periódicas ou relatórios nacionais,
a respeito das atividadcs empreendidas para a implementação
da Agenda 21;
·
f) garantir que informações atualizadas sejam fornecidas,
por intermédio de organismos competentes comO o PNMA,
sobre a implementação das Convenções sobre Mudanças CJi·
máticas e Biodiversid_ade c para que os parlamentos se mante·
nharn informados sobre os progressos realizados no sentido
da adoção de convenções sobre as florestas e a pesca:
Ação da União Interparlamentar
12. A Confçrência recbtnenda que os grupóS nacionaiS
da União Interpar1amentar levem o presente Documento Final
ao conhecimento de seus respectivos parlamentos e_.de.. suas
comissões competentes, bem como das instituiÇões_ governamentais envoldias nestas questões.
_
13. Além disto, a Conferência conclama os membros
da União a dar a mais ampla divulgação possível a estesresu1i:a·
dos,oespecialmente para os me~9s de comunicação, os grupos
sociais, os de interesse _especial e as_oi'ganizações rtão·governamentais pertinentes.
14. Ela convoca tarnbt!m os grupos naciónaiS ã inforffia·
rem a União lnterpalamentar sobre as medidas adotadas e_m
seus respectivos países pelos parlamentos e governÇ>s par~_
aplicar as recomendações da presente Conferência, bem como
sobre os fatos a ela relaciOnados de _modo que os_ membros
da União deles possam tomar conhecimento.
15. A Conferência cOnclama a Uriião Interparlamentar
a tomar as seguintes medidas:
a) levar o presente Documento Final à atenção das Na·
ções Unidas e de todas as organizações iriternadolla_ís _e r~&o·
nais interessadas, inclusive os plenários· e inStituições parla·
mentares;
b) deliberar sobrt: a programação de reuniões de acqm!Janhamento, especialmente em nível regional, com o objetivo
de trocar informações, avaliar Os progressos obtidos e premo- .
ver o fortalecimento das políticas e ações;
- -

c)_ deliberar sobre a possibilidade de realizar uma futura
C9nferência Irlterparlamentar. tendo como foco a completa
inte__gração da _m_1,Jlher, de seus interesses e aspirações nã-implementação dos resultados da CNUMAD;
__ d) r_ublicar uma_ lista internacion_ar das Comissões. parla·
meiltares que tratam do meío ambiente na perspectiva do
desenvolvimento sustentável, com o objetivo_ particular de
faciJitar os contatos,e o intercâmbio entre esses organismos; .
e) convidar sua Comissão sobre Meio Ambiente a fazer
propostas específicas ao corpo diretivo da União sobre medidas concretas suplementares que a UIP poderia adotar para
melhor apoiar o processo da CNUMAD, especialmente:
(i) apoiando a Comissão para o Desenvolvimento Susten·
tável~

(ii) serVindo âe elo Para informações sobre atividades
parlamentares;
_ _
_
(iii) fiscalizando a ratificação e a aValiação da implemen·
tação das C9nyenções sobre a Biodiversidade e Mudanças

Cfimaticas.
(iv) examinando as relações entre meio ambiente e comércio, especialmente na preparação da próxima rodada de
~l.!g~ciações_-lnultilater?-i~ a respeito de comércio.
16. Finalmente, a Conferência convida o Grupo Brasileiro a assegurar que o presente Docum~nto Final seja trans·
_mitido à 47~ Sessão da Assembléia Geral das Nações l!nidas.
__ Avaliação dos Resultados. do Rio
Declaração do Rio sobre meio ambiente
e desenvolvimento
17. No início do processo preparatório, decidiu·se que
a CNUMAD assinalaria a preocupaÇão e o compromisso comuns dos países participantes através de uma declaração
abrangente e inspiradora dos princípios que devem reger a
relação entre meio ambiente e desenvolvimento. A Decla·
ração ·d_o Rio pode, na verdade, ser entendida como uma
visão geral de nossas preocupàções comuns a respeito do fllill·
ro e dos princípios que devem nortear nos-so ·caminho para
resolvê-las.
~~- """18.
A Conferência recomenda que os países continuem
a desenvolver a Declaração do Rio mediante a preparação
de uma carta abrangente e obrigatória, que incluiria Princíj)ios
básicos para um planeta sustentável e daria maior ênfase aos
conceitos de responsabilidade, eqiiidade, interdependência e
--complexidade. A esse respeito, a Conferência chama a atenção
dos países para a Declaração de Yaoundé, que contém uma
declaração de princípios abrangente para um planeta sustentável. bem como para ó trabalho da Comissão sobre Legislação
Ambiental da União Mundial fie Preservação (World Conservation Union. JUCN). que está elaborando um documento
que poderá fornecer aos governos elementos para trabalhos
--adicionais.
Agenda 21, as convenções sobre mudanças climáticas
e biodiversidad.e ~ decla.ração de
·princíPios sobre as florestas

ª

1~ .. A Declaração_ de Yaoundé da UIP exigia que-Certas
Características gerais fossem- refletidas na Agenda 21: esta
deveria conter dispositivos concretos especificando objetivos,
prioridades e metas mensuráveis dentro de cronogr3II)as definiaos; deveria cobrir ações nacionais e regioriais, bem· coino
ações coordenadas por instituições internacionais; deveria ain-
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da apresentar afirmações claras a respeito das responsahi~
\idades pelo atingimento dos compromissos acordados.
20. A Confeiência reComenda que a ComiSSãO sobre
Desenvolvimento Sustentável dê alta prioridade à revisão regular da Agenda 21 eaQdcsen_volvirnen_to_de objetivos mensuráveis, metas precisas e cronogramas. Para isso, d_everá subsidiar-se dos planos nacionais, regionaiS e internacionais para
implementação da Agenda 21, colaborar com_ o novo Çomitê
Interinstitucional para o Desenvolvimento Sustentável e levar
em conta os requisitos_das_ ConvenÇõeS sobre Mudanças Climáticas e Biodiversidade.
21. A Conkrênciá reconhece que para atingir um razoável reordenamento das prioridades no manejo dos recursos
finitos do planeta, de forma consistente com a Declaração
de Yaoundé, devem ser plenamente levados em conta os e_feitos diferenciais, produzidos sobre a mulher, das decisões, planos, ações e alocação de recursos. A ...Conferência, portanto,
recomenda que todas_as suas avaliações e recomendações sejam entendidas e aplicadas de forma a incluir a necessidade
da definição dos impactos diferenciais específicos sóbre a mulher, bem como a necessidade de obtenção de resultados eqüitativos na implementação do desenvolvimento sustentável.
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desenvolvimento até o ano 2000 e a fornecerem_recursos financeiros novos e adicionais para os c-ustos crescentes dos paíSes
em desenvolvimento no tratamento_ dos problemas ambientais
globais. A_ Conferência também recomenda que a eficiência
e a eficácia de programas de assistência ao d.es.envolvimento
em curso s"ejam cuidadosamente avaliadas, cOm o objetivo
de aumentar sua utilidade por-Custo unítário e que as dívidas
pública e comercial dos países em desenvolvimento sejam
reduzidas em ritmo mais rápido, mediante perdões ou concessões. A maior prioriodade deve ser dada à redução do. ônu. s
da dívid~ nos países menos desenvolvidos. A redução da dívida
deverá ser, sempre que possível, associada a programas dirigidos ao_ desenvolvimento sustentáveL
Enfocando o desenvolvimento humano, combatendo a
pobreza, dinâmica populacional e padrões não sUstentáveis
de consumo. (Agenda 21: capítulos 3, 4, 5)
27. __ O impacto humano sobre o planeta depende do número de._ habitantes e da quanidade de _energia e· de recursos
que cada pessoa usa ou desperdiça. Para que se alcance a
sustentabilidade - para que se possa melhorar a qualidade
de vida humana dentro dos limites físicos do planeta - são
necessários uma maior conscientização da complqddade das
questões relacinadas ao meio ambiente, crescimento populaAs dimensões económica e social
cional, consumo de recursos e pobreza, bem como são nece-sFazendo com que comércio e meio ambiente apoiem-se
sárias novas abur_dagens do desenvolvimento. O_ desenvolmutuamente (Agenda 21: .capítulo 2)
vimento humano, o reconhecimento de suas_ dimensões física,
22: Para apoiar o desenvolvimento sustentáVel e melhomental e espiritUal, deve ser mais amplamente reconhecido
rar as condições de vida dos países em desenvolvimento faz~se
_
como pré-requisito à sustentabilidade . . ne-cessário um aumento nos fluxos de comércio. _E_ntrçtanto,
f8. "~ in1).ceit~y_el.o cresce,nte abismo entre_ ~cos~ e _P9será necessáriO um esforço contínuo para garantir que instituibres. entre países e dentro dos países. Portanto, a Conferência
recomenda que tOdos os governos considerem que·as mudanções económicas. inte.rnacionaís, tàís _como o GATT, UNCTAD e vários agrupamentos regioriais reconheçam regularças nas políticas p-ãra intensifícilr a luta contra a pobreza deve
Ser o principal elemento de acompanhamento da CNUMAD.
mente as interdependências entre as questões ambientais e
ASsistéiiCía téê:nita é financeira, criação de_ ·empregoS, desencomerciais, especialmente_ o (ato de que fluxos comerciais
crescentes não podem ser sustentados sem a manutenção da
volvimento de recursos humanos, maior acesso aos mercados
produtividade dos recursos na_cionais, Também Ç necessário __ e maior redução Pa dívida, bem cqmq a ampla participação
pública nas tomadas de decisão em todos os níveis, e. prinCipalgarantir-se que as normas ambientais não sejam utilizadas
mente, O desenvolvimento e a articulação de uma nova ~fica
como um pretexto para protecioriismó ·coiitrá1l:riportações.
são- elementos essenciais. os--padrões de cons_umo devem ser
23. A Conferência- reç::omenda que as implicações ecomOdificados para reduzir o seu impacto pernicioso ·sobre o
nómicas e "ambientais de negociações comerciais e!fl :curSO
meio ambiente, e são necessárias políticas ativas em relação
sejam examinadas em todos os pafse·s e· que os acordos comerciaiS -mUltilaterais e bilaterais leva.tn totalmente em conta as
à questão populacional._ A questão do crescimento popula.
_ _
implicações ambieot.aiS-:- cional deve ser tratada através de uma abordagem integr~da
de desenvolvimento humano, lncluindQ a educação c a me_111Q24. A Conferência recomenda ainda que os países reformulem as políticas econômiqs que dificultam o de_senvolria da condição da mUlher, de melhor saúde pública e planejavimento sustentável, tais como aqUelas que resultam em prátimento familiar.
cas comerciaiS âiscriminatórias, acesso· reduzido a m~~Ga._do_s_, _ _
29. Para o combate à pobreza. a Age~da 21 determina
preços instáveis dos produtos de base, subsídios inadequados
o desenvolvimento de programas específiCOs por pais-, COm
apoio -inter-nacional. Os maiores desafios continuam.- sendo
à produção agrícola e práticas comerciais restritiVas.
-ã- errãdicação da pobreza e da fome, uma maior eqUidade
, Provendo recursos fina_ilceiros- ade_qUados aos- países erri
desenvolvimento
na distribuição de renda e no desenvolvimento humano. A
Agenda 21 define a luta contra a pobreza como esSencial
(Agenda 21: Gapítulo 2)
para que se atinjâ a·sustentabilidade e como responsabilidade
(vide tambóm parágrafos 68 -72)
comum a todos os países.
25. Durante a CNUMA_D reconheceu-se que a _imple30. Portanto, a ConferênCia recomenda que cada país
mentação da Agenda 21 exigirá o ap'?rte substancial de recursos financeiros novos e adici_onaís a"os-pãfseSe-m desenvoldesenVolVa seu prõpiio plano para combater todas as formas
de pobreza e apoiar o desenvolvimento humano. Esses planos
vimento. Além disso, é-preciso que as tecnologias necessárias
deverão ipcluir, s_r;:mpre que oportuno, saneamento básico,
estejam mais facilmente à dispoSiçào desses países. Estes são
educação. habitação, políticas intersetoriais e medidas espeos principais fatores ciíticcis dos qUais dependerá o sucesso
ou o fracasso _da implementação da Agenda 21 nos países
ciais para auxiliar-grupos vulneráveis ou populações vivendo
em desenvolvimento.
.
e.m ár""eas ecologic.a:!fiente_ vu)ner#vei_s., Para que tais planos_
26. A Confe_rênria conclama os países industrializados
possam trazer resultados, será necessária a cooperação internacional, especialmente na área financeira. .a honrarem a meta de 0,7% do PIB de auxílio _oficial ao
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que o processo de urbanização continua por tbdO o mundo
31. A condição e os direitos da mulher são umá dimensão importante do desenvolvimento humano. Programas e
e número cada vez maior de pessoas é afetado pelos problemas
legislação nacionais-devem garantir-lhe igual acesso aproprieque lá ocorrem, as cidades são áreas prioritárias para os trabalhos em direção ao desenvolvimento-sustentável.
dade, crédito e oportuitidades de trabalho. Também devem
garantir-lhe o direito â reprodução, incluindo o direito à irifor36. A Conferência recomenda que seja dada alta priorimação a respeito do planejamento familiar e ã disponibilidade
dade à melhoria çlc planejamento e gerenciamento dos assentaoinentos humanos. Ações importantes devem ser incluídas
de métodos contraceptivos seguros. Os preparativos áaci0n3is
em estratégias inovadoras para aS Cidades e assentamentos
para futuras conferencias da ONU. jndusive a Conferência
rurais, que integrem decisões a respeito de uso e manejo
sobre Direitos Humanos de 1993 e a Conferência sobrt:: População e Desenvolvimento de 1994 devem dar atenção especial
do sqlo, que mobilizem recursos humanos e materiais~ bem
como investimentos públicos e privãdos, de forma a prover
ads importantes passos que levam ao desenvolvimento. humano.
abrigo adequado a todos os habitantes, suportar sistemas sUstehtâVeis de energia e transporte, bem como promover o de32. A Conferência recomenda ainda que:
senvolvimento dos recursos humanos e a ampliação de suas
a) as ações para combater a pobreza e responder às preocapacidades.
_
cupações populacionais, levando plenamente em conta os direitos e aspirações da mulher, sejam integrados no processo
37. -A- Conferência recomenda ainda que, para minide planejamento nacional e de formulação de políticas e toffiamizar qualquer impacto negativo sobre o meio ambiente, forda de decisões, e que recebam apoio adequado por parte
taleça-se a assistência internacional aos refugiados nos países
em desenvolvimento.
da comunidade internacional;
Integração do Meio Ambiente e Desenvolvimento no
b) em razão do papel importante da mulher na promoção
do desenvolvimento-sustentável em muitos países, um~ parte
Processo Decisório (Agenda 21 =~capitulo 8)
.
considerável nos fundos da ODA sejam destinaáos a progra38. O desenvolvimento sustentável exige um processo
mas e projetcis que e_stimulem a participação da mulher _e decisório que leve totalmente em conta as questões ambientais
que sejam geridos por mulheres.
e sócio-económicas e que permita ampla participação por parte
do público. A Conferência recomenda que os países:
Redução dos Ri~qs à Saúd~ devidos_ a Perigos e Poluição
a) reavaliem sua legislação nacional e as estruturas admiAmbientais (Agenda 21: Capitulo 6)
nistrativas que estão criando, revisando-as, se necessário, para
33. Em muitas partes do mundo a poluição e a degracriar um procesSo decis-ório integrado e efiCaz, bem como
dação ambientais afetam a saúde de centenas de milhões de
políticas flscal e económica que levem ao desenvolvimento
pessoas, especialmente das crianças. Essas condições são muisustentável;
tas vezes constantes,_ mas, além _disso, periodicamente ocorrem
b) as~egurem-se de que há mecanismos adequados para
emergências ambieri.Üüs graves, como o derramame:iit(> -de hi~
a
pãtt'Tcipãção
no processo decisório dos indivíduos ou organidrocarbonetos e produtos químicos tóxicos. Tambéri:i deve
zações interessadas;
ser dada a atenção à redução dos riscos à saúde que r"esultain
c) procurem quantificar, na medida do possível, os imde cantata com pesticidas proibidos, compostos radiativos,
pactos
ambientais adv~rsos dos projetes de desenvolvimento
resíduos tóxicos, etc.
ednCotpoTem nos custos desses projetas medidas para a redu34. A Conferência recomenda qUe. Ós países definam - ção de tais impactos, bem como imp~ementem tais medidas.
as suas prioridades de ação região por região e entre- as Váiüi"s
39. fiara uma real integração entre meio ambieÍI.te e
categorias de poluição, levando especialmente em conta os
desenvolvimento, faz-se necessário que leis e instituições adeimpactos da poluição _sobre a !:;aúde humana. A Confer~ncia
quadas sejam c~mplementadas pelo uso e{icaz de instrumentos
enfatiza que os países precisam:
e incentivos económiCOs. O primeiro passo é urna melhor
a) agir de acordo com os Princípios ~ 8 e 19 da Declaração
mensuração das relações quantitativas entre ineío ambiente
do Rio, relativos à notifiCaçãO- internacional de emergências
economia. Um princípio prátiCo e eqüítativo que poderiã
ouatividades que podem ter importante efeito_ alé_m das fronser aplicado por todos os países a nível nacional e internacional
teiras;
é a avaliação total dos recursos naturais. A avali~ção total
b) corisiderar a criação de cen~ros de re:sposta à emergêndos recursos naturais dentro do comércio intern~cr-onal seria
cias ambientais em nível internacional e nacional, e recomendar o fortalecimento do Centro das Nações Unidas para Au- lucrativa e equâniine para os seres humanos, bem como susten-:
tável em termos de preservação do capital natural.
XI1io- Ambiental Urgente;
40. A Conferência recomenda que, para levar totalmenc), promover maior conscientização por parte do público
a respeito dos problemas de poluição ambiental e das formas_ te em conta os custos e b~nefícios ambientais, sociais e econôinicõs -ao USo dos recursos naturais, os Siste.rri3.s de contas
de combatê-las;
d) assegurar mecanismos mais eficazeS para se fazer cum- nacionais vão além das dimensões económicas tradicionais.
Esses fatores deverão estar integrados nas tomadas de decisão.
prir normas;
.
,__
O atúal sistema de contas nacionais baseado no Produto Nacioe) agir de acordo com o Princípio 24 da Deciaração do
Rio, mediante o fortalecimento das Convenções Internacio- nal Bruto deve ser complementado pelo cálculo da renda naci?nallíquida_sustentável.
nais e dos instrumentos legais para a proteção do meio ambiente.em Çpocas de guerra.
-Conservação e Gerenciamento de Recursos
Para o Desenvolvimento
Promoção de um modelo viável dos estabelecimentos Hu-

e

manos (Agenda 21: capítulo 7)
35. Os assentamentos humanos, especialmente nos
grandes centros urbanos, são oS-pontOS- de convergência de
muitoS problemas ambientais e de desenvolvimento. Uma vez

Proteção da Atmosfera (Agenda 21: Capítulo 9; Convenção sobre Mudanças Climáticas)
41. O duplo fenómeno do empobrecimento da camada
de ozônio da estratosfera e ·cta concentração crescente de gás
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causador do efeito-estufa na atmosfera terá conseqüências
importantes, sobretudo nocivas, em todos os países do mundo.
O empobrecimento da camada de ozônio já está afetando
a saúde humana e a produtividade biológica dos. sistemas marinhos. O acúmulo de gases de efeito-estufa e su_as conseqüências sobre o clima e o nível dos mares exigem uma verdadeira
transformação dos sistemas mundiais de produção agrícola
e natural.
42. A Convenção preliminar sobni --MUdanças Climáticas e as ações recomendadas pela Agenda 21 indicam um
início de solução para a questão da proteção da atmosfera.
A Convenção e o processo_em que- fui elaborada, en_yolvendo
estreita colaboração entre cientistas e negoCiadores, pode ser
considerada um modelo para o desenvolvimento de tais instrumentos. A COnvenção sobre Mudanças Climáticas não fixa
objetivos no tocante ao nível mundial_ das emissões e não
reflete a urgênciã. dos problemas para os quais deveria oferecer
respostas; constitui, -no entanto, uma base a ser aprimorada.
Ela admite o princípio da prevenção e a necessidade de eqüidade no tratamento _do problema. Permanece necessário definir linhas diretrizes e priO-ridades a serem respeitadas para
alcançar uma produção e um consumo viável de energia, conforme preconiza a Declaração de Yaoundé.
43. A Conferência recomenda: ~ ___ _
a) a imediata ràtificação da Convenção-por parte de todos
os Estados;
b) a aplicação das principais medidas preconizadas;
c) a reavaliação e revisão das leis e regulamentos nacionais na perspectiva da implementação da Convenção;
d) a retornada das negociações para o estabelecimento
de metas e de um cronograma de redução das emissões em
todos os países e particularmente nos países industrializados.
44. A Conferência também recomenda a instituição de
um programa de in(ormação permanente c coerente, destinado a auxiliar os agentes dccisores a melhor compreenderem
as causas e os efeitos das mudanças climáticas. Portanto, a
Conferência preconiZa que ·o Centro de InfOrmação sobre
Mudanças Climáticas (IUCC) do PNUE e da OMN instale,
em estreita colaboração com a União Interparlamentar, um
serviço de informação que sirva à perfeita orientação dos parlamentares quanto ao alcance e às causas das mudanças climáticas, aos meios de atenuá-las e às possibilidades de adaptação.
45. Faz-se urgente que os Estados sigain as n!comendações de aç'ão da Agenda 21, que têm como objetivos:
- o aprimoramento da eficiência da produção, do transporte_, da distríbuição e da utilizaçáo da energia;
- a redução dos prejuízos ambientais noS·Setores industrial, de transportes e de exploração de recursos naturais;
- a execução dos objetivos da Convenção de_Vi~na sobre
a proteção da camada de ozônio, do Protocolo de Montreal
e de suas emendas de 1990 e posteriores-;
- a intensificação dos esforços para reduzir a poluição
atmosférica além das fronteiras;
- a elaboração de estratégias destinadas a atenuar os
efeitos nocivos da radiação ultra-violeta resultante do empobrecimento e da modificação da camada de ozónio da estratosfera;
- a intensificação dos esforços para o emprego de fontes
renováveis de energia.
Abordagem Integrada do Planejamentç_ e Get_:enciamento
dos Recursos do Solo (Agenda 21: Capítulo 10) -·
46. A -influênC-ia notável e contínua de interesses setariais teni tido efeitos danosos e duráveis sobre os componentes

Sexta-feira f1

10235

do meio ambiente (ar, solo, água, recursos biológicos), e,
portanto, sobre a produtividade dos ecossistemas naturais e
modificados, sem os quais não haveria vida nem desenvolvintellto económico. ConVitia definir grandes sistemas de planejamento e incentivo, que refletissem as metas sociais e económicas acordadas e garantissem uma Utilização viável dos
recursos do solo, de acordo com sua mais alta capacidade
inerente. Esses_ sistemas iricluem, em níveis diferentes, un1
levantamento agronométrico, métodos nativos de eficiênCia
comprovada no manejo do solo, proteção ambiental primária
(PEC), estratégias para uma vida sustentável (Salva-r o Plane-_
ta) e planos nacionais de ação ecológica.
47) A Coriferência recomenda que os parlamentares enfatizem a importância da adoção de sistemas de planejamento
e gerenciamento do solo. De acordo com o item 23 da Declaração do_ F-io, a ConferênCia:· postula, ainda, que o meio ambiente e os recursos naturais do_s povos submetidos à opressão,
à dominação e à ocupação sejam preservados.
Combate ao Desflorestamento (Agenda 21: Capítulo 11)
48. As políticas·, métodos e mecanismos adotados para
sustentar e desenvolver as funções e valores ecológicos, sóCío-econômicos e culturais das florestas e de seus solos são inadequados em quase todos os países. O órius daí resulta:Ttte recai
não apenas sobre cada país, mas também, na medida do empo.;.
bredmento das florestas no mundo, sobre a comunidade IDUJJdial como um todo.
49. A Agenda 21 adota uma abordagem global, preconizando, entre outros, o fortalecimento das instituições nacio--nais, a cooperação internacional para intercâmbio de conhecimentos e promoção de trabalhos de pesquisa a nível internacional, a coordenação dos programas de c;liferentes organismOS
internacionais que tratam de questões florestais, de refloresta- mente e da criação de reservas, o levantamento do valor total
dos bens e serviços provenientes das florestas, o recOnhecimento da importância social, económica e ecológica das florestas, e a ampliação dos instrumentos científicos e tecnológicos para o manejo das mesmas. Trata.:se,- Com a Declaração
de Princípios sobre as Florestas, da primeira manifestação
de amplo consenso internacional sobre a preservação, o manejo e a exploração ecologicamente viável de todos os tipos
de florestas. A Declaração de Princípios contém a idéia de
que as florestas e suas funções ecológicas constituem um recurso económico sob a jurisdição dos Estadós nos quais se localizam. A administração e exploração desses recursos deve levar
em conta· os fatores económicos nacionais, mediante especial
consideração das necessidades das populações que vivem rias
flore_stas, e exige uma ordem económica internacional favo_·
rável.
50. A Conferência -recomenda que os estados examinem
as propostas formuladas na Agenda 21 para melhor manejo
de florestas e que as adotem, se necessário. A Conferê_ncia
também recomenda que se proceda a uma análise da Declaração de Princípios sobre as Florestas, com o objetivó de
melhorá-la e que sejam reabertas as negociações internacionais sobre uma convenção preliminar.
Combate à Desertificação (Agenda 21: Capítulo 12)
51. A_ de_sertificação é causada por muitos fatores, é?
entre eles, as variações climáticas e a ação humana. DiminUi
a cãpacidade do solo para o homem e bs outros animais,
Provoca redução de suafertiiídade e, por conseguinte, -pObreza
em granae escala. A_ desertific3ção pode ser eficazmente combatida pelo bom manejo das terras ameaçadas ou daquelas
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apenas lígeiramente degradadas. A Agenda 21 preconiza neste
sentido as seguintes medidas:
-fortalecimento da base de conhecimento;
-combate à degradação dos solos através da intensificação de sua conservação, do floreStamento e do reflorestamento;
-erradicação da pobreza e promoção de sistemas alternativos de sub_sistência;
-integração de programas contra a desertificação a programas nacionais de desenvolvimento e ao planejamento ecológico nacional;
-programas preventívos e de socorro· à seca.,___ _
-estímulo e promoção- da participação popular e da educação ambiental.

52. A Confefénéia recOmefida {íue Ôs Estados examinem as propostas da Agenda 21 para o combate da. deserti-

e

ficação da degradação do solo e as _apliquem de acor:çlo
com as necessidades. _A Coníeréncül_-recomeod_•t alnQa que
os Estados favoreçam a criação, pela Assemblé_iª _Geral; de
uma comissão intergovernamental de negociação para_a elaborar, até junho de 1994, uma convenção intetnãciõiiâl sobre
o combate à desertific8:Ção, especiãllnente na África:·-- - -Biodiversidade e Biotecnologia (Ag~nda 21: Capítulos
15 e 16; Convenção sobre a Biodiversidad"e)
53. A biodiversidade é uma riqueza insubStituível e,
entretanto, degrada-se em ritmo. acelerado._ A crescente e
generalizada preocupação com o fechamento das possibilidades para o futuro originou ;:t elaboração da Convenção sobre
Biodiversidade. Tendo em vista tratar-se de convenção preliminar, deixa a cada paísa liberdade de deddir como preservar
sua própria biodiversidade. Constitui, contudo, um grande
avanço, no sentido de que criou um _co_I_lsen-so internacional
sobre os prindpios que -devem reger toda açã_o efetiv~. Su_~_
implementação vai requerer a transferência de recursos financeiros suplementares para os países em desenvolvimento, cujo
montante e mecanismos de transferência ainda rião foram
fixados.

54. A biotecnologia é um campo que está se desenvolvendo rapidamente e que pode viabilizar melhores se-rviços
de saúde, maior segutanÇaalimentar, Procedimentos industriais mais eficientes etC. A evolução da biotecnologia precisa
considerar complexas exigências_ com respeito à saúcle humana
e ao meio ambiente, a nível nacional e internacional. É essencial assegurar que os países que fornecem os recursos-genéticos
participem plena e eqüitativamente dos benefícios da biotecnologia.
55. A Agenda 21 detalha medidas nacionai~ importantes
para a conservação da: di\ie-rsidade biológica e o manejo da
biotecnologia.
56. Â ConferênCia recomenda que~-os gove;~os exami·
nem cuidadosamente a Convénção soóre -a Biodiversidade
e as recomendações precisas que estão formuladas nos Capí·
tulos 15 e 16 da Agenda 21, com o objetivo de determinar
medidas a serem implementadas. Eles devem rever toda sua
legislação nacional relacionada à implementação da Convenção. A Conferência re-comenda ainda aos governos: _. ____ _
a) a ratificação dã ConvenÇão sohre-- Biodiversidade e,
em caráter de urgência, a criação de uma Secretarj~ para
a ConvenÇãO, assegurando financiamento adequado e ~~ab~-.
tecendo uma cooperação estreita ·com os Organismos -internacionais competentes, como o JUCN e a Secretaria da CITES;
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b) a criação de um Conselho Internacional sobre Biodi-versidade para trabalhar em estreita colaboração com o Secretariado da Convenção;
- - C) a criaÇão, dentro de um sistema mais abrangente como
o Sistema Global de Monitoração Ecológica (GEMS), de um
Serviço d~_divulgaçã_o regular de informações sobre a biodiversidade;
d) a integraç_ão das estratégiãs para á preservação da
biodiversidade -com as estratégias nacionais de desenvolvimento durável e os planos e estratégias nacionais de desenvolvü:nento;
e) a implementação dos planos nacionais de biodiversidade;
_ _
__
_ _
-.-. f) o desenvolvimento de mecanismos ·qlfe favoreçam o
f!ce.sso aoS recursOs genéticos, na base de acordos mútuos;
g) a transferéncia ·de competência técnica e o fornecimento de fundos para o manejo da biodiversidade e da biotec__ ~ __
nologia;
h) a notificaçãO do Conselho Internacional sobre a Biodi·
versidade no tocante a acordos bilaterais concluídos em conformidade com os itens f e g;.
i) a definição de métodos que permitam uma divisão justa
dos benefícios obtidos pela utilizaçã9 dos recursos genétiCoS
em função de acordos mútuos;
j) a criação de condições para que ind!víduos e comunidades locais possam se beneficiar da conservação da biodiversidade e do desenvolvimento da biotecnologia e de sua aplicação;
k) a relação detalhada dos ecossistemas transfro~teiras
e dos recursos biológicos migratórios que -exigem uma ação
comum dos estados e a realização de consultas a este respeito;
I) o apoio ao estabelecimento de negociações que visem
a fortalecer os mecanismos existentes para-erabOrã-ção de uÍna
lista das espécies ameaçadas que devem ser protegidas pelos
Estados e definição dos critérios de listagem detalhada das
áreas onde a riqueza biológica se reveste de importância mun~ ~
~
dial.
"Proteç3.o e Gerenciamento dos Oceanos e Zonas Costeiras (Agenda 21: Capítulo 17)
57. O meio "ambiente marinho é um componente fundamental do sistema desustentaç-do da vida sobre a terra e tam·
bém um património- em que o desenvolvimento sustentável
se baseia. Entretanto, ele vem sofrendo um processo de d_egradação progressivo, causado pela poluiçã_o de origert:J. essencialmente terrestre, com efeitos adversas s.o.bre os recursos bioló~
gicos marinhos, que também vêm sendo ameaçados pela exploraçã-o excessiva. Uma das-principais razões qa persistência
da poluição oriunda de forites terrestres reside no fato de
não se ter levado em conta a poluição mariilha nas políticas
de gerenciamento do solo e das bacias fluviais, nem na legisla~
çãorelativa às fontes de poluição atmosférica. Estruturas legais e administrativas setorizadas dificultam esse esforço, que
se torna ainda mais difícil quando embarcações, peixes e correntes deslocam-se de urna jurisdição à outra, e mesmo para
áreas sobre as quaiS não há qualquer jurisdição territorial.

. ss.-:_ A Conferéncia-recomenda que- os Estados observem
medidas de conservação e manejo de acordo com aquelas
recomendadas na Agenda 21. A Conferênciã.- recomenda especialmente que cada país proceda a uma listagem das principais
causas da poluiçã9 marítima e costeira e da degradação d_o
habitat costeiro e márinho. Convém que ~s parlamentos revisem as legislações nacionaiS pertinentes, de modo a reduzir
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em seus países as causas mais relevantes de poluição dos mares
e degração do habitat. Conferênc~a recomenda_, ainda, que
aqu_elcs países que ainda não ratificaram a Convenção das
Nações_ Unidas _sobre o Direito Marítimo. bem c_omo outros
instrumentos legaís, regíonais e internacionais -que tratam da
poluição marítima e da preservação dos recursos biológiCos
marinhos, que o façam sem demora.
59~ A adminiStração da pesca de alto-mar é com_ freqüência Tnsatisfatória e alguns estoques de peixes são eXcessivarne_nte explorados, com conseqüências Sócio-económicas
graves. É necessário que se trate destas iO.adequações_ não
só pela adrninisfi'ação, mas também através. da biologia e da
estatística. Também é necessário que o manejo se faça mediante consídcração da pluralidade das espécies, isto __é, -do
ponto de vista ecossistêmico.
60. A Conferência recomenda aos Estados que adotem
as medidas delineadas na Agenda 21 para o melhor manejo
da pesca de alto-mar e, especialmente, que convoquem o
mais cedo possível uma conferência intergovernarnen_tal, sob
os-auspícios das Nações Unidas, com o objetivo de_ examinar
os problemas dos estoques de peixes imigradores grandes e
dos que atravessam a zona das 200 milhas, e que busquem
o aprimoramento da cooperação capaz de resolvê-los.
Abordagens Integradas para a Valoriza:çâo do Gerenciamento e da Utilização das Fontes de Água Potável (Agendã
21: Capítulo 18) '
61. A importância da água potável é muito bem conhecida; apesar disso, suas fontes vêm sendo cada vez mais poluídas em muitas_ partes do mundo, com freqüêncÜ\ ·de maneira
perigosa, ameaçando a saúde humana e a _irttegrid:<,tde dos
processos ecológicos vitais. Em muitas regiões, a quantidade
de água disponível brevemente não será capaz de atender
às necessidades das populações crescentes. A n_ão-integ~ação
do manejo das fontes de água potável com o manejo de outros
recursos e com o desenvolvimento__industrial e urbano consütui..:se cómo problema maior. Na maioria dos países a preservação das espécies e dos __ccos.sistemas aquáticos é insatisfatór_ià. Erilbora açóes internacionais para a administração dos
recursos aquáticOS e_de água potável em bacias fluviais comuns
façam-se necessárias, de maneira geral inexistem dispositivos
institucionais adequados.
62. A Conferência recoinenda que os paíseS dêem atenção espccíal à ne_cessidadc de a9-otar uma~a~ordagem dinâmica, interSetoriã.l e iritei'disciplinar de planejamento e gerenciamento, ao nível nacional estratégico, quando da implementação das r_ec_umendações pertinentes do Capítulo 18 da Agenda 21. No caso_ das águas territoriais-e cxtra-terdtoría~s para
as quais rião exista mecanismo intergovernamerital, os governos deverão realizar negociações no sentido de estabelecê-lo.
A Conferência recOmenda ainda que o~ governos preparem
urgentemente urna Convenção sobre a Agua Potável.
Gerenciamentó d~Re&íduos (Agenda 21: Capítulos 19,
20, 21 e 22)
63. O Gerenciamento eficaz de resíduos perigosos e do_~
resíduos sólidos é de extrema importância p-ara a· saúde, a
proteção do meio ambiente, o ma-nejo dos recursos naturais
e o desenvolvimento suskntáYel._Apesar disto, as populações,
especialmente nos países desenvolvidos, estão gerando quantidades per capita cada vez maior_es de resíduos, eXcedendo
a capacidade de gerenc_iame_ntQ da maioria dos países. A Agenda 21 ressalta a necessidade_ de red~ç_ão, _a n_fve:i~_de$ejáveis,
da produção de resíduos, de sua eliminação segura e de restri-
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ção drástica ou mesmo proibição absoluta, dependendo das
circuristâncias, do transporte destas substâncias.
64. A Conferência recomenda aos países que:
a) revejam a legislação nacional e_ os sistemas de incentivo, para assegurar sua eficácia na eliminação ou redução
da produção de resíduos e que fortaleçam a legislação relath'a
aOs movimentos transfronteiras de produtos perigosos, entre
_
eles os radioatívos;
b) instituam, sempre que possível, a reutilização e a reci.:dagem, e que favoreçam o recurso às t~cnic_a$..d.e tratamento
e eliminação de resíduos inevitáveis qUe -respeite-m o·meroambiente;
c) adotem um método de gerenciamento dos materiaiS
utilizad_os na "iiidústria, de forma a reduzir_ o desperdício e
á otimizar a renülbi!idade;
d) definam medidas eficazes para impedir o descarregamento de substâncias tóxicas, tais como medicamentos estragados, pesticidas proibidos, resíduos nucleares etc, nos países em desenvolvimento.
65. A Conie"r€ncia também recomenda aos Estados que
ainda não assinaram, nem ratificaram a Convenção da Basiléia
sobre Controle da Movimentação de Resíduos Perigosos Através de Fronteiras que o façam sem demora, e que os critérios
e diretrizes necessários para a implementação da Convenção
sejam desenvolvidos o mais cedo possível. A Conferência recomenda ainda a assinatura e ratificação de outras convenções
pertinentes e o fortalecimento dos esforços para fã.vorecimento
do manejo ecologicam~nte raciOnal.
Fortalecimento do Papel dos Principais Grupos
66. Em comparação com outros processos de negociaçãóinternacional, a participação do grande público e das ONG
nos trabalhos da Unced foi sem prec_edentes. A Conferência
!'epresentcm, portanto, p~ra os gçve_rnos, a ~omunidade cien_tífica, o mundo dos negócios e as ONG, uma experiência edificante s_obre os complexos vínculos que relacionam meio ainbiente e desenvolvimento. A participação ativa das organizações não-governamentais, do comércio e da indústria, dos
sindicatos, dos cientistas e grupos femininos, de jovens e indígenas será da maior relevância para um acompanhamento
eficaz a nível local, nacional, regional e mundia_l.
67. A Conferência recomenda que os Estados:
-revejam o conjunto das recomendações a esse respeito,
formuladas nos Capítulos 24 a 32 da Agenda 21, com o objetivo
de assegurar que suas leis e dispositivós ãdministra:tivOS fav-ore·
çam a implementação dessas recomendações;
-favoreçam a participação das mulheres, dos jovens.
d3s populações nativas e dos grupcis de interesse do- planejamento e na implementação de programas para o desenvolvimento sustentável a nível local, nacional e intern_acional.
OS parlã.rrientos devem preCOnizar a õrganii:ação de audiências-~
e conSultas públicas, empenhar-se no sentido de que a participação da população e o acesso à informação sejam exigidos
poi' lei, e adotar as medidas orçamentárias adequadas.
Meios de Implementação
kecursos e Mecanismos Financeiro$ _(Agenda 21: Capítulo 33)
68. A Agenda 21 e as Convenções .sobre Mudanças Climáticas e Biodiversidade re_conhecem daram~nte a necessidade da transferência de fundos__novos_e adi<:ion_ais, dos países
desenvolvidos pã.i'f! os em desenvolvíriientO, para Sua implemeiltação. A extrema complexidade dos desafios ambientais
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(a nível global, regional, nacional, provincial e Iocãi) requer
sistemas flexíveis, comportando mecaniSJ:IIOS de financiamento
diversíficados (IDA, Banco Regional, ''Olo_bal Environmental
Facility (GEF)'' e outros fundos multilaterais, PNUD, instituições especializadas das Nações Unidas, instituições de_ cooperação técnica, prograinaS: bilaterais da ODA, perdão de dívidas, fundos privados, novas formas de financiamento, etc.).
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ma, recrutando preferencialmente técnicos locais selecionados
através de concurso e mantendo-os em seus pos_r_os.
Transferência de Tecnologias"Racionais do Ponto de Vista EcológiCo e Criação de Capacidades (Agenda 21: Capítulo
34)
73. A realização do desenvolvimento é lenta em muitos
paí~es em desenvolvimento e, freqüentemente, nos países em
transição para uma economia de mercad.o porque estes não
69. A Agenda 21 inclui, a título indicati~o. estimativas
têrri ãcesso a tecnologias industriais, agrícolas etc., que sejárn
do custo das ações que recomenda. Este totaliza mais de 600
seguras e racionais do ponto de vista ecológico. Há também
bilhões de dólares anuais para o períOdo 1993-2000, incluinnecessidade de treinamento não apenas para aplicação -da tecdo cerca de 125 bilhões de dólares em doações e outras formas
nologia, mas também nos campos---:-científicos e -profisSionais
de financiamento favorecido, que a comunidade internacional
cõrtespbndentes. Os benefícios de longo prazo dos investideverá oferecer aos países em desenvolvimento. FiCa ciaro,
-mentos nesta área serão provavelmente tão relevantes quanto
portanto, que o financiamento da implementação da Agenda
os dos investimentos em infra-estrutura.
21 deverá provir em larga medida dos setore,s p.!J,blico e priva74. A Conferência recomenda que os governos tmnem,
dos de cada país. os-custos de imPlementaçã-o das Convenções
internamente e no âmbito das organizações intergovernamerF
sobre Mudanças Climáticas e Biodiversidade ainda não estão
tais competentes, as medidas necessárias para:
claramente definidos, principalmente por tratar-se de convena) facilitar o acesso dos paíseS em desenvolvimento às
ções preliminares, cujas modalidades d~ implementação ainda
tecnologias seguras _e ecologicamente racionais, beiri como
aguardam definição.
sUa ttarisferêri.cia em condições favoráVeis; --_
70. Várias fontes possíveis são mencionadas para os 125
-b) apoiar a criação e o financiamento de redes internabilhões de dólares anuais, mas não há indicação de quanto
cionais de difusão e avaliação tecnológica.
deve ser obtido de cada fonte. ~ntretanto, alguns países_ desen75.: - A Conferência· recomenda ainda que os programas
volvidos reafirmaram· seu compromisso de consagrar 0,7% '
de cooperação para fins de desenvolvimento dêem maior ênfade seu PNB para a ODA, dessa forma duplicando os fluxos
se ã criação de capacidades e aos projetos que <itendam a
atuais, e alguns deles_concordaram em alcançar esse percenproblemas principalmente locais, em relação aos megaprotual antes do ano 2000. Não se sabe ~t~_qu~ ponto a consecução
jetos que geralmente resulta_m em poucos benefícios, cuja
dessa meta satisfará as exigências totais. O GEF, que diSpõe
distribuição é insatisfãtória.
atualrnente de recursos da ordem de 1,3 bilhão de dólares
Providências Institucionais Internacionais (Agenda 21:
para o período de _19~/93, deveria ser reestruturado. para
ampliar seu campo de a~o -e prover~se de r~cuiSos suplemenCapítulo 38)
tares .._No sentido de permitir uma representação equilibrada
76. A Conferência encoraja e apóia os esforços atualdos interesses tanto dos países desenvolvidos, como dos em
mente promovidos com vistas a urna coordenação mais eficãZ
desenvolvimento, ele deve ser democrático e transparente nas
das atividades empreendidas no âmbito das Nações Unidas.
A cooperação niultilateral compõttã relevantes vantagens
suas operações e tornadas de decisão. O QEF fornecerá parte
dos recursos necessários para a irnplerrientaçã-o das Convencomparativas, graças à abordagem multissetorial do desenvolções sobre Biodivets'l:dade e Mudanças Climáticas. Outros -vimento. Para que essas possibilidades sejam exploradas ao
compromissos, pelo menos a título das Conv-enções, pi-ovavelmáximo, as Nações Unidas deveriam ser fortalecidas no campo
mente sob forma de_ reconstituição dos recursos do_ Fundo,
social, económico e ambiental. Mais fortes e eficazes, as Na_ções Unidas prestarãO urna colaboração mais satisfatória aos
só poderiam ser tomados depois de definidas as neçessidades
países em 9esenvolvirnento, em seus esforços para a cónSede forma mais precis~.
cução dos objetivos do desenvolvimento sustentável.
71. A COnferência r6corrieridà aoS governos:
77. ~Agenda 21 estabeleceu uma estrutura para a intea) identificarem· a:s poSsibilidades de ampliar a ajuda ao
gração
dos fatores económicos, sbcíais e alitbierit<iiS que afe~
desenvolvimento sustentável, na forma de~concess6e_s, even·
tam o desenvolvimento sustentável. Sua implementação retualmente limitando despesas com -medidas que não atendam
quer novos mecanismos pari harmonizar-e Coofdlenar as ativiaos critérios de sustentabilidade_~ em cspctial as despesas milidades daS: organizações -mündiais e regionais, tanto no plano
tares em todos os países;- ·
conceplU.ài cómo Programático.
b) empenharem-se para uma redução mais rápida da dívida ofiCiai e comercial dos países em desenvolvimento., com
78. A mudança mais, visível no sis_te_ma d_as instityições
prioridade aos países menos desenvolvidos e, quando possível,_ int~rm).cionais- -após a Con-ferência do Rio será a criação da
condicionarem esta redução a programas. que fa-voreçam o
Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustendesenvolvimento sustentável;
tável, órgão de alto nfvel cujo objetivo é racionalizar a capacid;:tçle intergovernamental de tomada de decisões sobre_ meio
c) apoiarem o- trabalho técnico e os acordos políticos
internacionais necessáriOs para definir a: ~ssistência técnica
ainbiente e desenvolvimento e acompanhar os progressos al·
adicional para iffiplCmentação das Convenções sobre Mudancançados na implementação da Agenda 21.
ças Climáticas e Biodiversidade.
79_. Embora sua atribuiç_ão, estrutura_ e papel específico
72. Em todOs os países e em cada região, a realização
nO-Iritéi"lór do sistema ainda sejam objeto de discussão, a
Conferência entende que a Comissão deveria, com o novo
de projetas tecnológicos. e a administração dos recursos dependem da capacidade "iri_telictual e técnica. A emigração de pesComitê Interinstitucional para o Desenvolvimento Sustentável, ser encarregada de:
soas qualificadas, ou ~•êxodo de c~rebros", reduz esta capacidade. A Conferência recomenda que as empresas interna--rrianter firme compromisso político de implementar
e atualizar a Agenda 21 e estabelecer novas metas;
cionais de consultoria contribuam para a solução deste proble-
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- assegurar_u_ma abordagem integr~da de sua atualização
e implementação;
-acompanhar os avaços a nível internaCional, regional
e nacional;
-dar respostas às novas questões e problemas e identificar prioridades;
-mobilizar comproriiíSs='OS financeír6s e- políticos_ para
fazer avançar o desenvolvimento sustentável.
80. A Comissão deve inciar seuS trabalhos o mais cedo
possível. Ela deve, em benefício da reforma do sistema das
Nações Unidas, assumir um papel central na estrutura econômica e social desse sistema. O Secretariado da Comissão e
o Comitê InterinstitUdOnal devci'iam repõrtar-se diretamente
ao Secretário-Gei-3.1 das Nações Unidas e contar, em sua direção, com um adjunto_ deste. Q __ modo de funciónãmento da
Comissão deve ser _ágil e permitir uma participação efetiva
de organizações intergovemamentais e de ONQ-.c:ompetentes,
aí compreendidos organismos_ tais como a União Interparlamentar.
81. A Comissão para o Desenvolvimento Sustentável
deve_ ser responsável pelo acompanhamento __das medidas tomadas pelos doadores para honrar suas obrigações financeiras
e dessa forma preservar o elo estabelecido entre. de um lado,
a iniplementação da Agenda 21 e o aparte de recursos financeiroS, de outro.
Informações para Tomada de Decisão
82. As ações devem ser baseadas em informações precisas. o giãnde vofu-me de informações de que já se "dispõe
sobre desenvolvimento sustentável amplia-se constantemente.
O problema mais importante é a falta- de capacidade para
integração das informações pertinentes ao meio ambiente e
ao desenvolvimento, b!.!m como o desenvolvimento de indicadores úteis de sustentabilidade. Esta tem sido uma dificuldade,
especialmente nos países cm desenvolvimento.
83. A Agenda 21 preconiza, entre ouüOS, b desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade a níveis nacional
e internacional, bem como o fortalecimento do Plano -Vigia
da UNEP, do Sistema GlObal de Moiütor~mento Ambiental
(GEMS), da Base de Dados sobre os Recursos Globais
(GRID), e do Centro de Informações sobre Mudanças Climáticas (IUCC). Preconiza igUã.lme_n_te que se estabeleça um Plano de Fiscalização do Desenvolvimento, encarregado de reunir e interpretar as informações de ordem económica e social
e de coordenar os dois sistemas por intermédio de um escritório competente das Nações Unidas. A Agenda também preconiza a Capacitãção de recursos humanos e o fortalecimento
das capacidades destinadas a responder às necessidades de
informação dos países em desenvolvimento. A Agenda ressalta .a necessidade de aprimoramento da disponibilidade da
informação, bem como do acesso à mesma.
84. A Conferência recomenda que os governos--e os
parlamentos identifíquem aS necessidades a serem atendidas
para melhoria da produção e circulação das informações pertinentes em seus próprios países e que adotem iniciativas para
responder a essas necessidadc<i, e, ainda, que apóiem as me-.
lhorias dos mecanismos internacionais de coleta, análise e .
divulgação de dados_ e o fortalecimento das capacidades nacio- nais de pesquisa, fiSCalização e análise.
Promoção da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Agenda 21: Capítulo 36)
85. A sensibilização do público c sua compreensão da
noção de desenvolvimento sustentável constituem o funda. menta da outorga política necessária a sUa concretiZaçãO. --

Sexta-feira 11

10239

Maior sensi_pilizaçâo e melhor compreensão se fazem necessárias em todo o mundo.
86. A Conferência reCoiTI.enda, por conseguinte, que
sejam divulgados em fõdos Os países....::.... do prímá-rio à univer- ·
sidade e no quadro da formação co-ntínua- prograinas que
expliquem claramente as noções de meio ambiente e de desenvolvimento. Amplos programas de combate ao analfabetismo
são necessários.
87. A Coill6fência reconheCe qUe a realfzaçâó -do-desenvolvimento sustentável exige uma nova escala de valores e
mudanças de comportamento. Tais valores universais devem
ser inculcados nas crianças desde a mais tenra idade.

. COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Amazonino Mendes - Amir Lando- Chagas Rodrigues
- Henrique Almeida - Hydekel Freitas - João Calmon
- Jonas Pinheiro - José Fogaça - José Paulo" Bisol Júnior Campos -Juvênio Dias- Lavoisier Maia- Lourival
Baptista - Luiz Alberto - Marluce Pinto - Odacir Soares
-Onofre Quínan- Pedro Teixeira- TeotOnio Vilcda Filho
- Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidéncia .
comunica ao Plenário que, ao apreciar o ProjetO -de Lei da
Câmara n 9 91, -de 1992, na sessão ordinária-de ontem, o Relator, Senador Marco Maciel, considerou as emendas apresentadas como de mérito e concluiu que a matéria- fosse remetida
à Casa iniciadora, Càmara dos DepUtadOs.
No entanto, a Comissão Dir"etot'ã, ao elãborar o aneXo"
do parecer da Redação Final da PropOsiÇãO, considerou como
de redação as emendas, uma vez que apenas dão nova form3.ti.: ·
zação à apresentação dos anexos sem, entretanto, alterar-lhes
qualquer conteúdo ou mérito. À vista do exposto e de acordo
com o art. 135 do Re_gimento Corimm, o Projeto de Lei da
Câmara n~ 91, de 1992, será remetido à sanção.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Magno B'\celar) - Concedo a
palavra ab nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓIA DE CARV ALHd (PMDB - CE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de saber que projeto é esse e de que trata.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Ele cria cargos
nos Quadros de Pessoal das instituições de ensino superior
que menciona e dá outras providências.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- As emendas
que foram consideradas de mérito pelo Plenário foram consideradas pela Mesa Diretora como de red_ação?
.. O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Não, não é
bem assim, nobre Senador. Quem as considerou de mérito
foi o Relator, Senador Marco Maciel. Entretanto, a assessoria
da Mesa, ao redigir a redação final, verfficOU-que nada haveria
com relação ao mérito, em nada alteraria o projeto. Por isso,
para evitar o retorno à Casa de origerri, considerou-as como
emendas de redação.
·
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Pergunto se
não seria o Plenário que deveria fazer essa consideração.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Não, porque
nó momento em que-o nobre Relator, Senador Marco Maciel,

10240 Sexta-feira 11

DIÁRIO DO CONG~&scO NACIONAL (Seçáoii)
VIII- criações cie~tíficas e tecnológicas, itiformática, ati~ida_des_nuCTeares de .qualquer natureza,
transport~ e utilização de materiais radioativos, apoio
e estímulo à pesquisa e criação de tecnologia;
IX- outros assuntos correlates.

proferiu o seu parecer, já a Mesa advertia de que não. E
o Relator concordou que realmente não eram medidas de
mérito.
O SR- PRESIDENTJj; (Magno Bàcel~r)-,-- Sobre a mesa,
·~-projeto que s-erá lido Pelo Sr. l'' SecretáriO.- --

... ~··. ---·· ......• ••'-· ... ~--- ......... -···· ...-........ ! .. ".... .: ........ ---

Art. 102

É lido o seguinte

(revogado) .

.. :__:- ............... ~- ~ ..... ......-. ·'. ~...__..--.:: ................ -~ ·---~·.-;_.;_-_;;__
-

Art. 104 (revogado)."
Art. 2"' Esta resolução entra em vigor na -data de sua
Altera dispositivos do Regimento Interno do Senado
publicação.
Federal.
Art. 39 Revog~!TI_-se as disPosições em conti-ário.
Justificação
O Senado Federal resolve:
Art. l'! Os arts. 72,-n~ 99 e lOO"dO Re-gimento Interno
A morosidade dos trâmites legislativos tem causado pro~
do Senado Federal passam a vigorar com ã ~~_giiinte :redação,
funda perplexidade à opinião pública, uma vez que rnatéri3s
revogando-se os arts. 102 e 104:
_d~ elevada importância aguardam, por longo período, delibe"Art. 72. .t\_s comissões permanentes; além da-- raçá6- do Congresso Nacional.
--,A ausênçia de mecanismos mais apropriados ao fundoriaComissão Diretora, são as seguintes:
mento concomitante das comissões permanentes, parlamen1) Comissão de Assuntos Económicos-;._ CAE;
.___ tares d_e}_ll:quérito e do_ plenário tem gerado uma superpoSição
2) Comissão de Assuntos SoCiais- CAS;
de reumões, ocasionando uma constante falta de quórum nas
3) Comissão de Constituição, J!lstiça e Cidadania
deliber_ações. A participação do Parlamentar em mais de uma
-CCJ;.
comissào permanente constitui-se em óbice para sua prese~ça
4) Comissão de Relações Éxtetiorcs e Defesa Nanas reuniões, devendo optar, quase sempre, pela participação
cional - CRE.
em uma delas.
Art. 77. A Comissão Dire_tOra é constituída dOS
A g~avid~~e do problema alcançou proporções -alannantitulares da Mesa, tendo as demais comissões púinã~
tes. A Comissão de S~rvjçosdc Infra-Estrutura não realizou,
até-a presente data, nenhuma reunião- nO Corrente ano. Das
nentes o seguinte número_ de membros:
a) Comissão de Assuntos Económicos; 21;
três ~CUni"C>es realizadas pela Comissão de Educação, ·a:j;-enas
b) Comissão de Assuntos Sociais~ 21;
d~as obtiverall!_ quórum para deliberação. _
c) Comissão-de Constituição, Justiça e Çid3.dania,
Com '? intuito de tornar méi.is ágil o processo legislativo
17;
no Senado Federal, submetemos à-apreciação dos nobres pares
d) COmiSSão de Relações Ex te-dores e Defesa N-aa presente proposta de alteração do Regimento Interno, cujos
cional, 15.
pontos principais s_ão aparticipaçáo dos senhores-Senadores
1 ~- .... ~....... .-..-.•.... ; .•. ~.u"".::,-.:...-----~---'"-a-- ..:.:.:..~- ~n;t apeóãS"Uma comissão fiermanente e a diminuição das atuais
2"- Cada Senador somente poderª- integ-rar uma
sete comissões para apenas quatro, s~nqpc as matérias de cOmcomissão comei titular -e uma como -sUplente.
petência das Comissões de serviÇo de Infra-Estrutura e de
................. ~ .... .-........ .-........_....•.-......... ~.""'·······,~..--.....- . Edt!._cação ~bso.rvidas, respectivamente, pelas Comissões de
Art. 99. À Comissão de Assuntos Econ!5!T1iC<!S. Asstiiüos Económicos e de Assuntos Sociais.
-.~alã das Ses~ões, 10-12-92 .. - Sen~~~r Affonso Cam_argo.
compete opinar sobre proposições pertinentes ãos seguintes assuntos:
··
·
LÜJISLA.(:Ãó CITADA
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 96, DE 1992

~-~-:::::~:=~-=:::~:::::~::::::~:.~;:;::::~~:~~-::~-~~~~~:~:~:·
~ Â.rt. 72 -As comissões púma~entes. além d~ Co~são
-VII -transportes de terra, mar e ar • Ob!its públi- Diretora, são -as Seguintes:
casem geral, minas, recursos geõlógiCos e hídricos e__
1) Comissão de Assuntos Econômicos- CAE;
serviços de telecomunicações;
2) ComiSsão de Assuntos Sociais - CAS;
VIII -outros ãssuntos correlatas.
3)_ Çomissão de Constit_uição, Justiça e Cidadania - -Art. 100. Á Comissão de Assuntos .Sociais com- CCJ;
.
pete opinar sobre proposições que digam respeito a:
·A) Comissão de Educação~ ÇE;
I _ ..... ~~······__._......-. ...-.... ~"··H-~; ..••... ~ .. :.:..-.,."'~= .... - __ ._5) Comissão_ de Relações Exte"riores.e Defesa Nacional
o--

....."" .....

··~---~-----~-.t...:.-.--:

.. .:c,:._.-.-.....

-.-Ji4"~---:----:f:.-... ;~

~cR~:

.

. ... , .· . .

6) ·Comissão de Serviços de Infra-Estrutura - Cl.
IV -normas geraíS's_obre educ3ção~- Cultura, ensictilturaís,
direno e desportos, instituições educativas e
CAPÍTULO II
trizes e bens de educação nacional, salário-educ~ão;
v- diversão e espetácUios -públic-os, Criações arDa Composição
tísticas, -datas comemorativas e homenagens cívíc'ãs;
Art. 77. A ComiSsãÓ-Dii-et6ra i! constltuída dos- titula--. VI- formação e aperfeiçóame"il:to de- rec_ursos
hu-·
__
-- res da Mesa, tendo as de-mais comissões permanentes o seguinmanos;
_
__
VII- comunicação, imprensa, radiodifusão, tele- te número de membros:
a) Comissão de Assuntos EcOnómicos, 27;
visão, outorga c renovação de con~ssão;~permíSsão
b) Comissão de _Assuntos SOciais, 29;
e autorização para serviçOS de rãdiodifusâo sollOra e
C) Comissão de Collstituição, Justiça e Cidadania, 23;
de sons e imagens;
,-_
-

.
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J) Comissão de Educação, 27;
e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,

19· e
' f) Comissão de Serv_i.ÇQ.S de Infra-Estr.u.tu_ra, 23.

§ 1" O membrO da Comissão DirCto-ra-não poderá fazer
parte de outra comissão permanente.
§ 2"' Cada Senador somente poderá íntegi"ar duas comissões como titular e duas como suplente.
o o> O ' o ' - ' o o> o o o ' ' O' o> o>> o

•->

·-~ 0 0 ' O-~-<~~~ O. OH> O 0 ~· '0-"-0~ ~--~·'--"'"·--·• ~---·--

Art, 99. À Comissão de Assuntos Económicos compete
opinar sobre proposições pertinenteS aos segtiiiltes assuntos:
I - aspecto económico" e financeiro de qualquer matéria
que lhe seja submetida por despacho do Presidente, por deliberação do Plenário, ou por COtfsulta de comissão, e, ainda,
quando, em virtude desses aspectos, houver recurso de decisão
terminativa de comissão para o Plenário;
II- DffCito Agrário, planejamento e execução da política agrícola, agricultura, pecuária, organização do ensino
agrário, investimentos e fi.rianciamentos agropecuáridS; alienação ou conce-ssão de terras públicas com át-ea superior a dois
mil e quinhentos hectares, aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa físiCa ou jurídica estrangeira, definí~
ção-da pe-quena e da média propriedade rural;
III -problemas_ econômicos do País, política de crédito,
câmbio, segl.J.rO e transferência de valores, comércio exterior
e interestadual, sistema monetário, bancário e di- medid3s,
títulos e garantias dos metais, sistema de poupança, consórcioe sorteio e propaganda comercial;
IV- tributos, tarifas_e_rnpréstimos compulsórios, fiilan-_
ças públicas, normas gerais so_bre Direito _Tribulário, ~inan
ceiro e EconôinicO:- orçaiiieiito~ jüntas· comerciaiS, conflitos de competência em matéria tributária entre a União, os Est«dos, o Disfrito Federal e os Municípios, dívida pública e fiscalização -das institUições Iiõ.aiiceirã"S';
·
- V- escolha do_s Ministros do Tribunal de-Conta-S da.
União, e do Presidente e Diretores do Banco Central;
VI- matérias a que se referem os arts. 38g; 393_ e 394;- __
VII- outros assuntos correlates.
_
Art. 100.__ À Comíssão de_ Assuntos Socrais compete
opinar sobre proposições que digam respeito a:
·
I -relações de trabalho, organização do sisteffia nacioital
de emprego e condição para o exercício de profissões, seguridade social, previdência s_ociill, população indígena, assistência social, normas gerais de proteção e integração social das_
pessoas portadoras de deficiência e proteção à infâricia, à
juventude e aos idosos;
I I - proteção e defesa da saúde, condições e requisitos
para remoção de_ órgãos, tecidos e substâncias humàna_s para
fins "de transplante, pesquisa, tratamento e C:oleta de sangue
humano e seus d6rivados, produção, ·controle e fiscalização
de medicamentos, saneamento, inspeção-e fiScalização de alimentos e competência do sistema único de saúde;
III- normas ·gerais so~re proteção do meio ambiente
e controle da poluição, conservação da natureza, defesa do
solo e dos recursos naturais, floresta, caça, pesca, farin·a, flora
e cursos d'água:·;
IV- outros assuntos correlatos.

;;,:;.;:··iai: ···x_-;:~;,:;i;;,;;"ct~"Ed.~~Çã~-~~;;;P~~~ -~pina;·;;_
bre proposições que versem sobre:
I - normas gerais sobre e4_ucação, cultura, ensino e desportos, instituições educativas e cultur3.is,- diretrizes e- bens
de educação nacional, salário-educação;
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II- diversão e espetáculos públicos, criações artísticas,
datas comemorativas e homenagens cívicas;
III -formação e aperfeiçoamento de recursos huma_nos;
IV- comunicação, imprensa, radiodifusão, televis-ão,
outorga e renovação de concessão, permissáo e autorizaçãO_
para serviços de radiódifusiío sonora e de sons e imagens;
V- criações científicas e tecnológicas, informática, atividades nucleares de qualquer natureza, transporte e_ utilização
de materiais radioativos, apoio e estímulo à pesquisa e criação
de tecnologia;_
VI -outros assuntos correlatas.
.'" ........ ............. .. .,......... ·-·· ........ ···- ...
..
Art. 104. À Comissào de Serviços de Infra-Estrutura
compete opinar sobre matérias pertinentes a:
I - transportes de terra, mar e ar, obras públicas em
geral, minas, recursos geológicos e hJdricos e serviços de telecomuniC3.çõe_s;
·
··I I - outros assuntos correlatas.
................ ·- ................... ····-- ..........
·····-.
--- ·············-·~··

-~~-

--~---··

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O projeto de
resolução que acaba de ser lido fiqrá sobre a mes·a- durante
5 sessões ordinárias, a fim de receber emendas. nos termos
do § 1" do art. 401 do Regimento Interno. Findo esse prazo,
será remetido às <;omissões competentes.
__Sobre a mesa, requcriritento qüe será lido pelo Sr. 1''
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 903, OE 1992
--· NOS termos do 3rt. 281 do RegimentiYlnterho,

r~queiro

dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Decreto Legislativo n'' 88, de 1992, que_ aprova
o texto do Acordo da Sede entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Parlamento Latino-Americano, assinãdo em Brasília, ein -g de julho de 1992, a fim de que figure
na Ordem do Dia da sessão seguinte.-- - - - Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1992 - Senador
Magno Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanencer
seri.tado. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento. o projetO a qo.e se refere figurará na Ordem do Di3. da próxima sessão.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1-:> SeCretário.
É liâo o _segUinte
__
Of. n• 143/92-GLPTB

Brasília, 9· de _dezembro de 1992
Senhor Presidente,
Na qualidade de líder do PTB nesta Casa, tenho a honra
de indicar os Srs .. Senadores Luiz Alben.o, para suplente na
Com.J,ssclo cte ServiÇ-oS de Infrã-estrutur"!-; Jol!~s Pinheiro para
suplente na Comissão de Constituição, Justiça _e _Cidadania;
Valmir Campelo para suplente na Comissão de Educação e.
Affonso Camargo para titular na Comissão de Assuntos Sociais, lugareS estes cedidos pela liderança d9 PTB ao Partidc·
Social Trabalhista- PST em 19-5-92.
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Aproveito o ensejo Parã r~nóvar à Yóssa ExceÚnciam_e~s
protestos de estima cOnsideração - Senador Louremberg
Nunes Rocha- Líder do PTB.
OE. N" 181192-GLPMDB
Brasnia, 10 de dezembro de 1992
Senhor Presidente,
Atendendo solicitação é de_ conformidade com Q disposto
no Regimento dessa Casa. tenho a honra de comu.nicar a
Vossa Excelência a indicação do Senhor S.enado_r Juvêndo
Dias, para Integrar_ a Co-missão Mista Especial destipada a
reavaliar os incentivos fiscais regionais, em substituição ao
Senhor Senador Coutiilhõ Jorg_e, que exc:rç~ o carg-ó de Minis-:tro de Estado do Meio Ambi~ntc.
Ao ensejo renovo -a--VoSSa-Excctencia os protestos de
elevada estima e distinta consideração.- Senador Humberto
Lucena, Líder do PMDB.
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ou local de reuniões de clube,_de associaçáo, de grupo
de pessoas ou de entidade_de qualquer natureza, ainda
·que não· con-stitUído em sociedade ou em associação,
mediante grave ameaçé!_9U violência à pessoa, ou depois
de havê-la, por qualquer meio. reduzido à impossibiiídade de resistência."

Art. 2'' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em con_trário.
Justificação
_ A Constituição de 1988 alberga direito fundamental de
todos aqueles que vivem no Brasil, qual seja. o: çHreito_ à
não discriminação ou preconceito de qualquer espécie.
Ocuparam as páginas de toda a imprensa brasileira, recentemente_, atos de vandalismo, praticados em uma das unidades
da Federação, claramente discriminatórios à sofridã, porém
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O expediente
grandiosa. Região Nordeste, que temos o orgulho de reprelido vai à publicação.
- ·
sentar nCste Parlamento.
Sobre a mesa, projeto d_e. lei que será lido pelo _Sr. 1"
Ocor_re que_ a Federação brasileira, também nos termos
Secretário.
da Constituição, é_Iofmada pe!a união d,e estados. r_n_unicípios
É lido o seguinte
e do DistritO Federal. Ao assim definir a Federação, q legislaPROJETO DE LEI DO SENADO ~N, 178, DE 1992
dor constitucional estatuili que a'uriiãd de seus entes haveria
de ser ''indissolúvel". A toda evidência. nãó aUío'rizOU o legis-Altera dispositivos da Lei n~ 7.716, de 5 de janeiro
lador que se_quer um privilégio fosse ·atribúído a estado ou
de 1989, que "define os crimes resultantes de precona município. Em conseqliêhcia, foram iguaJadas as -próprias
ceitos de raça ou de cor'', com a redação dada pela
regiões do País.
Lei n? 8.081, de 21 de setembro de 1990.
Não é por outra razão que a própriã Lei Maior veda,
O Congresso Nâclonai decreta.:
_
em _seu art. 19, inciso III_. que a União; os EstadOs, o Distrito
Art. I• Os atts. J• c 20, da Lei n' 7.7!6, de 5 de jàneiro" Federal e os Municípios criem distinÇão eTitrC brasileiros ou
de 1989, que "define os crimes resultantCs de preconCeitos
preferências entre si. - de raça ou de cor". com a redação dada pela Lei n~ 8.081.
Há não muito, toda a Naç~o, est~rreçida_,.t_pm_ou,c,ontieci
de 21 de setembro de 1990, passam a. v~gÇ~rar com as seguintes_ mento de artigo publicado em um dos grandes. jorn~i.s do
alterações:
País, atentatório ao_direit6 de não-discri"rninaçã;o eà vedação
do preconceito que posSuem tOdoS Os h"abitarlJes da região
"Art. l" Serão punidos, na forma desta Lei, os
NordeSte e que se estende, por força do rÍtandamento con~tftú
crimes resultantes de discriminação ou preconceitos por
cional, às regiões brasileiras. O Nordeste foi considerado, "remotivo de raça, cor, religião, etnia, procedência naciogião desgraçada", cujos habitantes_são "Jecas",_ que ainda
nal ou procedência de estados e de regiões brasileiras.
estariam vivendo realidade do Século XVI e não do liminar
do _S_é.culo XXI. O Nordeste' seria~, 'a~ssiin, na- visão limitada
Art. 20. Praticar, _induzir ou incitar, pelos meios
do articulista, como que responsável por todos' os pr.oblemas
de _comunicação soCial, ou por escrito, ou por publinacionais:
·
·
cação de qualquer natureza, a discriminaçãO ou preconTal visão sectári-a não pode receber gua!ida, mormente
ceito por motiVo de raça~ cõr, religião, etnia,-proce.:-·-na grande imprensa, que tem responsabilidades elevadas_como _
dência nacional ou procedência de estados e de regiões
for~adora de opin~ão no _País.
_
brasileiras. _
,
Pena: reclusão de dois a cinco anos c ·mw.ia.-0 Projeto de Lei que ora submf:tem'os à a·preciação desta
....... ,., ··~ -~- .... ~ •'·~---~. ···~h~ 7.-.i.: ••• f ..,j_ ·-·. !~.........;.,.,= Casa _reSponde às preocupações acima expOstas. Buscámos
§ 3~ .COmete -também o cfim_e_ previsto neste artin~ 4i f1; 9 7. 7) 6/89, que ·:de fine os crímes resultantes de precongo, se o fato Dão constitui crTffie mais grave, que-, emceitos de raça ou de cor", a base de apoio para a introdução
das alterações _prev_is~aS: na_ presente proposição. Assim é ·que·
razão da discriminação ou do preconceito a qu·e se
fOi acrescentado aõ art. 1" da citada Lei a mensão ã discfimirefere o caput:
I - ofende a integridade corporal ou a saúde de _nação ()lJ preconceitoS relativos à procedência de e_stadps e
regiOes -PFasileiras.
-outrem;
Por outro lado, estamos propondo o acréscimo de paráI I - destrói, inutiliza ou deteiiora coisa alheia;
grafo no art. 20 da Lei n 9 l~716/89, que define novos tipos
III- imputa falsamente a alguém fato definido
penais, não expressamente incluídos na legislação
v-igor.
como crime, imputa a alguém fato ofensiVo à sua repuReunimos comportamentos tfpicos hoje apenados de fOrma
tação ou ofende a dignidade ou o decoro de alguém;
extremamente branda, e ex.acerPamos a pena, quando o moIV- incita,_ faz apo!9gia, promove o_u apregoa a
tivo ·para a ação discriminatória ou precon_ceituosa deriva da
discriminação, a segrega_ção ou a sece-$são entre .as.reregiãO oU es.tado do ofeitâido: - _
gi_ões do_ País ou entre as unida_des da Federação;
A proposição quer pôr- à dispoSição do Poder Judiciário
V- invade, ocupa ou danifica estabelecimento innorma clara, que permita a repressão estatal ao preconceito
dustrial, comercial, agrícola ou de serviços, ou sede,

em
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Discussão, ern turno único, do Projeto de Resoluw
ção n"' 67. âe 1992, de iniciativa da Comissão Díretora,
que altera a redação de- dispositivos da Resolução n"'
86, de 1991, modificada pela resolução n' 5, de 1992,
ambas do Senado Federal (dependendo de Pareceres).

seja. Estamos certos de que a proposta contará com o apoio
sereno e patriótico dos nossos nobres Pares no Congresso
Nacional.
Sala das Sessões, lO.de dezembro- Senador Ney Mara~
nhão.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 108, DE 1992

Define os crimes resultantes de preconceito de raça
ou de cor.

(Em regime -de urgência'. nos. termos do art. 336,
c, do Regimento Interno)
Discussão, em turrio único, do Projeto de Lei dá.
Câmara n'" 108, de 1992 (n' 3.315/92, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da União,
que dispõe sobre a estruturação do Ministério Público
do Distrífo Federal e Tenitóiios, e dá outras providên~
das. (Dependendo de Parecer.)
Nos-termos do art. 140, alínea a, do Regimento "Interno,
designo o nobre Senador Valmir Campelo para J)Tofeiir o
parecer.

O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e cu sanciono a Seguinte Lei:_
Art. 1<.> Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes
resultantes de preconceitos de raça ou de cor.
Art. 20.
cação.

Esta Lei entra em v-igor na data de sua publi-

LEI W 8.081, DE 21 DE SETEMBRO DE 1990
Estabelece os crimes e as penas aplicáveis aos atos
discriminatórios ou de preconceito de raça, cor, religião,
etnia ou procedência nacional, praticados pelos meios
de comunicaÇão ou por publicação de qualquer natu~
reza.

PARECER DFPLENÁRIO
Sobre Projeto de Lei da Câmara n" 108, de 1992, que
dispõe sobre a estruturação do MiniS1ério Público do Distrito
Federal e Territói"Jos, e dá outras providênCias.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Para proferir
···-~-··~ri ·c~-~iis-a~· ~~- c~~;;i;,;;ça~:--Ju~;;~;~-cji;d~~i~
parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem ao exame
- Decisão Terminativa)
do Senado Fedeial o Projeto de Lei n9 108/92, da Câmara
dos Deputados (Projeto de Lei n~ 3.315/92, da- Câmara ~oS
Depu lados).
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O projeto lido
A referida proposição, de iniciatív"a do Ministério Público
será publicado e remetido à comissão competente.
da União, tem por objetivo permüir o fundoriamentá da
O SR. PRESfD"ENTE (Magno Bacelar) - Esgotado o --Instituição junto aos órgãOS jurisdicionais mais recentemente
tempo destinado ao Expediente.
criados no Distrito Federal. Com ele o quadro institucional
Presentes na Casa 61 Srs. Senadores.
passará a comporwse_de 33 Procuradores da Justiça, atuantes
Passawse à
junto ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e 138 Promotores de Justiça, atuando junto ao primeiro graü de jurisdição.
ORDEM DO DIA
Acrescem a esses_ números a existência de um ProcUrador,
Sobre a me_sa-, requerimento que será lido pelo Sr. 1" em quadro suplementar, e 80 Promotores ~de Justiça substiSecretário.
- -- tutos, para auxiliarem ou -SU6SfitU1rem os atuantes da primeira
instância.
·
É lido e aprovado o seguinte
Na carreira de Apoio Técnico Administrativo do Minis:tério Público da União, ao qual se integra o Ministério Público
REQUERIMENTO N• 904, DE 1992
do Distrito Federal e Territórios, propõe-se, segundo o Sr.
Procurador-Geral da República, a criação de cargos em númeNos termos do art. 175, alínea d, do Regimento Interno,
requeiro inVersão da Ordem do Dia, a·fifn de que a matéria
ro estritamente necessários a preencher os novos órgãos previstos na estrutura básica, observada a dotação já destin3.da
constante do item n" 1 seja submetida ao Plenário em último
lugar.
à Instituição em razão do rateio, entre os ramos do Ministério
Público da União, dos_ cargos objeto da Lei n"' 8.428, de 25
Sala das Sessões~ 10-12w92. Senador Darcy Ribeiro.
de maio de 92.
O SR. PRESfDENTE (Magno Bacelar) - Aprovado o .
A proposta também objetiva criar, por fim, os cargos
requerimento, será feita a ihvêrsãO solicitada.
em ComiSsão d_e Direção eAssessoramento, as Funções GratiA Presidência retira o item 2 da pauta, nos termos do. ficadas _e_as_ Gratificações de Representação de Gabinete, que
art. 175, alínea e, do Regimento Interno.
permitem a impl~ntação da nova estrutura em seus aspectos
É o seguinte o item retirado:
gerenciais, de assessoramento, de assistência, de representação, para apoio aos órgãos inStitUciõilais de administração
-2e de. execução definidos _em lei.
PROJETO DE RESOLUÇÁO N• 67, DE 1992
A initiãtiVà foi aprovada na Câmara dos Deputados com
(Em regime de urgência, nos termos dq art. 336,
apenas uma emenda, com a qual foram suprimidos os Tricísos
c{ do Regimento Interno) -IV e V do artigo 29 , _e respectivo parágrafo úniCo:-·
-.

····.,..

.
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ll - Dos a..c;;pectos Jurídicos e do M.érito

O Projeto em tela, encaminhado pelo Ministério Público
da União, atende aos pressupostos constitucionais pertinentes.
Com efeito, ao conceder autonomia ao Ministério Público,
o legislador constituinte conferiu~lhe também a faculdade de
propor ao Poder Legislativo, observado o disposto nos arts.
127 e 169 da Lei Maior, .. a cfiação e a extinção de seus cargos
e serviços auxiliares provendo-os_ por concursos- públicos e
provas de título".
Assim é que, juridicanlente, a iniciativa--é ídônea, como,
ademais, também o é o texto aprovado, çom pequenas modificações, no âmbito da Câmara dos Deputados.
Quanto ao mérito, cabe destacar que é impresCindível
para a segurança jurídica da _sociedade que o Ministério
Público_ disponha de estrutura e meios para bem qrmprir a
sua missão institucional, especialmente em fase de sua relevante função de custos legais, traduzida pela permanente fiscalização da aplocação c do cumprimento das leis do País.
Concluo, Sr. PreSidente, ante o exposto, pela aprovação
do Projeto de Lei da Câmara n' !08, de 1992.
É o parecer, Sr. Presidente.
- O Sr- Cid Sabóià de Carvalho a palavra para discutir o parecer.

Sr_ Presidente, peço

O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
·palavra ao nobre Senador, para discutir o parecer.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CEPara discutir a matéria. Sem reviSão do-orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. toda a matéria atinente ao Ministério
Público é da maior importância. Estamos vivendo, exatamente
neste momento, a oportunidade de viabilizarmos a Constituição Federal com as aptidões que ela confere ao Ministério
Público no sentido de ser ele um órgão capaz de zelar pela
aplicação da lei, de zelar pelo Estado de direito, pelo sistema
jurídico do País e, acima de tudo, pela moralidade. Por isso,
somos de uma vigilância ímpar em todas as questões que
aludem ao Ministério Público.
No momento em que falamOS, tramita- item 1~> da pauta
- o Projeto de Lei que regulamenta o Ministério Público
Federal. Essa lei não pressupõe outra; ela praticamente esgota
o assunto. Daí per que é circuhstanciãda, detalhada, e mereceu um trabalho altamente meritório do nosso digno companheiro, Senador Amir Lando.
No que pese à minha discordâncía com um ou -outro
item, uma ou outra paSsagem do relatório original, tive que
me posicionar- mantenho essa condição- quanto à questão
do Ministério Público no Tribunal de Contas da Únião, porque
haverá um reflexo natural nos Tribunais de Contas-dos Estados
e dos Municípios.
. __ _
Hoje, examinamos com primazia- e O primeíro projeto
a ter apreciação mais objetiva - o projeto que trata do Ministério Público no Distrito Federal e nos Territórios. ·
A urgência que foi requerida para essa ·matéria rião se
faz procedente, exatamente porque atropela a ordem lógica,
uma vez que tramita nesta Casa uma lei que contém as diretrizes para o Ministério Público nos Estados. Seria, portanto,
isto: o_Ministério Público da União e o Ministério Público
dos EstadoS, pressupõndo leis orgânicas para- o Ministério
Público do Distrito Federal e dos Territórios. Vamos_c_mne~ar-
exatamente pelo fim. O parecer do Senador Valmir Campelo
foi elaborado de modo a contemplar, com a ·aprovação, o
~ojeto original (Projeto de Lei da Câmara n" 108) porque

...
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ele é, na verdade, muito simples, já que se _trata de uma
conseqüência natural da outra Lei Maior, que será aquela
que organiza o Ministério Público na esfera federal.
Tenho, Sr. Presidente, alguns reparos. No entarito, em
face da urgência, não sei das conveniências de emendas que
possa submeter, neste instante, mas seria fundamental que
se -~issesse que, nos casos omissos, se aplicaria, quanto ao
MiniStério Público do Distrito Federal e dos Territórios, a
lei atinente ao Ministério Público Federal, porque fica o vazio
na siSteniática aqui adotada.
Há uma preocupação na organização administrativa do
Mi!listério; mas, ao mesmo tempo, a lei cria cargos, cria funções gratificadas, cria, enfim, aquilo que acredito, realmente
seja necessário para o funcionamento do Ministério Público
no Distrito Federal e nos territórios.
Mas eu não queria, Sr. Presidente, que esta matéria tram-itasse nesta Casa, sem que se soubesse do cuidado do Sen~do
Federal para com tudo que diga respeito -aO)Jlnisi~rio Público,
em qualquer hipótese de sua existência, dentro da mecânica
.administrativa brasileira, principalmente quando muitos contestam a atual existência do Ministério Público, sob aquela
alegação de que se trata de um quarto poder.
Mas, pelo seu papel fiscalizador, pelo seu papel moderador, pelo seu papel de acompanhamento, o Ministério Público tem que ser absolutamente imaculado, perfeito na lei ·que
estatui, na: lei que- tOrna possível a aplicação da iiõrma constitucional.
Eu iria submeter ao Relator o artigo que menciona que
.. os cargos serão providos na forma da lei". Não gosto dessa
expressão. Pelo meu gosto, ficari~dJeiõ àplicado que os cargos
seriam providos de tal maneia, dentro da sistemática adotada
a partir da Constituição. Sabemos da vigilância desta Casa
quanto a uma série de _figuras do Direito_ Administrativo, que
já hoje não têm prevalência. A ascenção funcional mudou
inteiramente o seu conceito; e foi na Comissão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania, onde o Senador José Paulo Bisol
elaborou um priinoroso parecer. que lião pode fica-r esquecido,
de modo nenhum, por parte do colegiado, por parte do Plenário desta Casa.
O art. 8°, como está redigido, diz:
"Ficam criados, na carreira do_ Ministério Público
do Distrito Federal, oito cargos de Procurador de Justiça, quarenta de Promotor de Justiça e vinte de Promotor de Justiça Substituto, a serem providos na forma
da lei".
Não gosto da expressão "na forma da lei". É uma expressão vazia, e, dentro da tradição brasileira, foi através dessa
expressão que se consumaram verdadeiros delitos contra a
moralidade pública. Por iS$0, essa lei d_everia explicar bem
·como seria o provimento desses cargos, explicitando, de modo
muito claro, que provimento, para evitarmos amanhã outros
aborrecimentos exatamepte no selo do Ministério Público,
que não pode comportar determinadas indagações.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Exame permite ~m aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Ouço V. Ex•,
com muito -prazer.
O Sr. Josaphat Marinho - Bastaria que nesse mesmo
artigo, antes da expressão "na forma da lei", se dis·sesse "mediante concurso, na form-a da lei".

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Ou isso, mediante concurso público. Mas tenho'em mãos uma anotação
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passada pelo Senador Pedro Teixeira, de pessoas que acompanham a votação, que diz o seguinte:
.. 0 provimento dos cargos de carreira do Ministério Público faz~se por concurso público de provas
e títulos, com a participação dos advogados, para o
cargo inicial de carreira, que é de Promotor de Justiça
Substituto, e por promoção ·e por critérios alternados_
de antigüidade e merecimento para os demais cargos,
a saber: de Promotor de Justiça e--de Procurador de
Justiça."
A matéria está estabelecida na ConStituição Federal, no
art. 129, § 3", e no art. 93, II, para todo o Ministério Público
do País, e há regulamentação quanto ao Ministério Público
do Distrito--Fe-deral nas Leis Federais de n''~ 3.434, de 17~7-58,
e 7.567. de 19-12-86.
___ _
Recebi esse ãpontamento.
Não vou emendar, em face do pedido de urgência das
Lideranças, mas lamento que isto não nos permit_a_ um ex~me
ma.'s circunstanciado de m3.téda fão impOrtante.
O Sr. Amir Lando- Permite~me V. Ex• um aparte?
O SR. CID SAllÓIA DE CARV At;HO - Com prazer,
ouço V. Ex\ nobre Senador Amir Lando.
O Sr. Arilir Laudo- Nobre Senador Cid Sabóiade Carva~
lho, V. Ex~ faz uma análise que merece melhor apreciação
por parte desta Casa. Temos que entender que a Lei Orgânica
do Ministério Público da União disciplina o Ministério Público
Federal, o Ministêrio Público do Trabalho e, na parte especí~
fica, no Capítulo V. trata do Ministério Público do Distrito
Federal e dos territóriOs. Temos uma série de disposições
disciplinando o acesso. -: o acesso aqui é bem claro. segundo
a Lei Orgânica: é por concurso público. Então, teríamo-s que
compatibilizar o projetO cmn aTei Orgânica, porque', como
está redigido, o projeto descamba para algumas sendas um
pouco obscuras e tortuosas, o que não é·adequado à sistemática estabelecida na Lei Orgânica do Ministério Público da
União. Quan_to a esses aspecros, realmente. V. Ex~ tem razão.
Não podemos desviar a ação legislativa para especificidades
e casuísmos como os qoe esse artigo, de certa forma, aponta
e retrata. Eram estas as observações que eu queria fazer a
V. Ex•
··
·
O Sr. Valmir Campelo- Permite-me V. Ex' um aparte,
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalfiõ?-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Logo em seguida, nobre Senador Valmir Carilpelo.
Lamentavelmente, Senador Amir Lando, Senador Valmir Campelo, -não vaf ser possível votãr hoje, em primeiro
lugar, a Lei Orgâriica do Ministério Público Federal, que essa,
sim, é a ordem lógica. Tírando uma de pauta ou levando-a
para o último lugar, essa não pode vir antes, porque cria
problema de vinculação. Afinal, os caSos previstos·aqu·i devem
estar atentos à lei anterior, que não Vai Ser vátada- hoje_por
falta de quorum, quero crer, mesmo estando em último lugar.
Aproveitaria para fazer um apelo aosSenadore?_que estejam na Casa para que venham até aqui, a fim de que resolvamos essa questão do Ministério Púbiico Federal e possamos,
então, resolver também a do Ministério Público do Distrito
FederaL
Não pode haver, como bem acentuou o Senador Amir
Lando, discordância de determinações numa lei menor relativamente a lei complementar, que, dentro da sisteriiátk3. fUrí-
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dica do País, tem mais peso e prevalência quando da itrterpretação legal.
_ __
- _Por isso."eu perguntaria à Mesa se_ há um modo de não
eXáminarmos esta -matéria agora-. deixando-a para depois da
apreciação do projeto referente ao Ministério Público Federal;
porque fainbém tenho em meu gabinete relatório sobre o
Ministério Público dos Estados, que só quero trazer depois
de o assunto Ministério Público Federal estar resolvido.
Tenho que ver o que sai daqui para relatar a matéria
referente ao Ministério Público dos Estados, pois não posso
fazer um relatório conflitante com o relatório do Senador
Amir Lando, se o seu relatório "for aprovado, corno na verdade
o foi. Restam os destaques, que não alteram a substância;
inas, para preparar o relatório referente ãO M_inistériá Púbfico
çlos Estados, tenho de estar atento ao que ocorre com relação
ao Ministério Público Federal.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - No caso de
V. Ex~ querer o adiamento, poderá apresentar uma emenda,
o Relator terá 24 horas para retornar a matéria. É a. única
maneira de protelar a votação Qe _hoje.
O SR. CID SABÓIA DE ·cARVALHO - Agradeço a
V. Ex•. Sr. Presidente.
- OUço o nobre Senador Valmir CamPé-Io.
O Sr. Valmir Campelo- Senador Cid Sabóia de Carvalho, como Relator da matéria, eu gostaria de prestar ·uma
informação a V. Ex" Mas, em primeiro lugar, quero louvar
V. Ex~ por estar permanente-mente vigilante sobre as matérias
que tramitam nesta Casa. V. EX~ Ievãiúou um prObleina quanto à_complementação do art. 8\', quando, apoiado pelo Senador
Josaphat Marinho, propós a inclusão da palavra ··concurso".
É elogiável a preocupação de V. Ex•, mas justifico a ausência
da palavra "concurso". Relembro, nobre Senador, o art. 37,
inciso II, da Constituição Federal, que dispõe:
"Art. 37 ................................................. .
II - a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso pUblico de
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações
para cargo em çomissão deClarado em lei de livre nomeação e exoneração;"
_Além de a Lei Maior já determinar que o preenchimento
se. dará através de concurso público. o fiscal da lei, que é
o Procurador-Geral da República, naturalmente vai garantir
que o preenchimento das funções públicas no âmbito do Ministério Público ocorra através de concurso público.
Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, o inciso II do
art. 37 da Constituição Federal, que acabo de ler, está implicitamente citado no art. 89 do projeto de Lei que acabamos
de relatar.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Senador Va1mir
Campelo, quando da elaboração da Constituição, tivemos o
cuidado de tirar a expressão "'a investidura inicial", porque,
antigamente, a pessoa ingressava inicialmente por concurso
público, e, daí para frente. eram os aproveitamentos, promoções, adaptações e readaptações. Enfim. ocorriam míl movimentações internas, de tal sorte que uma pessoa fazia concurso
para servente e terminava cOmo médico, po! exemplo, ou
como integrante de um cargo técnico.
O Constituinte quis evitar o provimento que rrão-seja
através de concurso público de provas e títulos. A idéia da
Constit~.:.ição foi essa, e eu participei muito de todos os traba~
lhos da Constituição Federal quanto a iSSo. Então, quando

e-
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se menciona "'por concurso público", já se fecha a porta para
O Sr. Valmir Campelo- Sr. Presidente, peço a palavra
várias outras interpretações que ainda são tentadas neste País
para discutir.
com o fim de fa~cr provimento de cargos--de outro modo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Tem a palavra
Então, seria interessante, conforme já lembrado pelo Sr. Presio nobre Senador.
dente, fazermos utna emenda. Eu gostaria de deixar este asO SR. VALMIR CAMPELO (PTB -DF. Para discutir.
sunto a cargo do Senador Amir Lando, que é o. Relator da
lei principal, para que S. Ex" desse uma palavra final a este S.em revisão do orador.) - Sr.Presidente, como se trata de
uma emenda de redação~ não vejO por que não acolhermos
respeito. Para tanto, pediríamos verificação de qUorUm na
a sugestão do eminente Senador Cid Sabóía de Carvalho.
votação desta matéria e teríamos tempo suficiente para reexa_ -Aí, sim, ficaria realmente amarrada a preocupação do Senaminar esse artigo_~
_
Faço isso, Sr. PÍ'esidente e Srs. Senadores, pelo zelo que dor, ou seja, o preenchimento desse cargo dar-se-ia somente
através de concurso_público, apesar de o inciso )I do a!t.
tenho por esta Casa.- Tenho muito zelç por esta Casa. O
37 dª~ Constituição Federal já determinar iSso. E louvá~el
que se diz aqui me inte-ressa, pois integro esta Cas(_l e nela
defendo a dignidade individual c__a dignid3de colCtiva do Cole- a preocupação de S. Ex~ Se pudermOs aprovar essa emenda
giada. Não podemos passár recibo cm certas ocorrências, em como de redação, evitando, assim, que o projeto retorne -à
certos acontecimentos. É do nosso dever exatamente discutir Câmara dos Deputados, esta Relataria concorda perfeitamente.
matérias dessa natureza, principalmerite quando dizem respeito ao Ministério Público_: Nã9 pode haver dúvida nenb-uma
OSR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Aceita V. EX',
sobre o Ministério P-úblico. Se há um órgão que não_ pode
então, a sugestão do nobre Senador Josaphat Marinho como
ter máculas é exatamente o Ministério Públic_o; seja Federal,
emenda de redação?
seja estadual, seja dos territ~rios, seja do Distrit_~_!::_ederaL
O SR. VALMffi CAMPELO- Perfeitamente, nobre Pre·
O Sr. Pedro 1\iiXeira- V. Ex~ me concede um aparte?
sidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar. Fazendo soar a
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -,Continua em
campainha.)- Senador Pedro Teixeira, o tempo do orador
discussão a matéria. (Pausa.)
para a discussão da matéria está esgotado. Mas, logo ~pós
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
o pronunciamento do Senador Cid Sabóia- de Carvalho, V.Exl'
Em votação o projeto. - -poderá se inscrever Para discutir a matériá.
O Sr. Cid Sabóia De_Cãrvalho- Sr. Presidente, peço
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sr. Presid~nte,
a palavra pela ordem
gostaria de pedir aos companheiros que esteja~- belJl despertos
para esta questão, porque não sei se .teremos apoio para Uma
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a ,
verifiCãção de qUorum, a fim de termos tempo para o exame
pala~vra ao nobre Senador.
.
_
_
mais amiúde desta matéria.
· Ó SR. CID SÁBÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
Mas, se os Colegas acharem quenão_tcnho razão, que
Pela ordem.)- Sr.Presidente, trata-se da votação do projeto
aprovem a matéria. De qualquer modo, fica aqui a minha
com a emenda de redação?
advertência.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Mesa espera
Agradeço a tolerância de todos diante das mínha~ ob5era formalização da emenda de redação pelo Relator, pois S.
vações.
- Exa aceitou a suge-stão do nobre Senador Josaphat Marinho.
O Sr. Pedro Teixeira- Sr. Presidente, peço a Palavra
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO..,. Sr. Presidente,
para discutir.
·vamos aprovar o projeto sem prejuízo -da emenda de redaçáo
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Concedo a
e, a seguir, votaremos a emenda de redação. Pode ser assim?
palavra ao nobre Senador.
O SR. PRESIDENTE (Magno. Bacelar) _:_ Sim, ~obre
O sR. PEDRO TEIXEIRA (PDT- DF. Para discutir.
Senador. Como -se trata de uma emenda de redação, não
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente. fico muito sati~feito
em vir a este plenário e ver o eminente Senadõf Cid sà"bôia haveria por que votá-La duas vezes, uma vez que o Relator
já a aceitou e a mesma passaria a ser do Relator.
ao vivo. É uma honra ver um Senador dess~ porte ao vivo~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -.Então, vamos
Gostaria, também, de ·comungar Com S. Ex~ o zelo que
esperar um poucO, Sr:"Presidente, enquanto o Relator resolve
demonstra para com-·este ·prOjeto. Embora s~Jª um projeto
a emenda.
de estrutura administrativa, realmente S. Ex• demonstra bomsenso, porque não pretende formular emenda que faça o proO Sr. Jutahy Magalhães - Peço a palavra pela ordem,
jeto retornar à Câmara. Cieio que o que o Senador Cid Sabóia
Sr. Presidente.
de Carvalho deseja é dar uma unidade maior, uma ·espécie
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Tem a palavra
de condensação ao projeto do Ministério Público da União.
V. Ex•
Penso, contudo, que o Ministério Público do Distrito
Federal não será prejudicado cm nada, se realmente houver
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela or~
quorum e votarmos o projeto.
dem.) -Sr. Presidente, creio não ser necessário vOtar a emenTenho apenas qti.e parabt!nizar S. Ex• pela sugestão de
da em separado.
incluir essa emenda, não obstante seja uma questão meraO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Foi o que a
mente de área administrativa.
Mesa decidiu, nobre Senador, aguardando o encaminhamento
da emenda de redação, proposta pelo Senador Cid Sabóia
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) ~.Continua em
de Carvalho.
discussãod a a matéria.
-
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A Presidência volta a lembrar-aos-sr&. senadores a possibilidade de pedido de verificação de qUorum e votação de
autoridad~s, conforme consta do item 8 da pauta, qu_e exige
quorum qualificado. Renova, portanto, o apelo aos Srs. Senadores para que se dirijam dOs gabinejes para o plenário.
Recebida a emenda encaminhada pelo nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho; no art. 8~. in fine, onde se lê "na
forma da lei", leia-se ''mediante concurso PúbliCÕ".
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VI- Secretaria de Coordenação da Defesa dã Ordem
Jurídica Civil;
VII- Secretaria de Coordenação da Defesa dos Direitos
·
Individuais e Sociais;
VIII- Diretoria-Geral;
IX- Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Individuais e Sociais;
X- Promotorias de Justiças nas Circunscrições Judiciárias de Brasília, Taguatinga, Gama, Sobradinho, Planaltina,
<;>-Sr. Josaphat Marinho-: Peço a palavra pela ordem,
Brazlândia, Ceilândia, Samambaia e Paranoá.
Sr. Presidente.
Art. 29 Às Secretafias de Coordenação, órgãos de adO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
ministração vinculados à Procuradoria-Geral de Justiça, compalavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
pete:
I -promover a integração _e a coordenação dos órgãos
O SR. JOSAPHA T MARINHO (PFL- BA. Pela ordem.)
institucionais ligados à sua atividade seto;rial, observado o
-Sr. Presidente, eu queria apenas pedir a atenção do nobre
princípio da independência funcional;
Senador que ofereceu a emenda.
II- manter intercâmbio com órgãos ou entidades que
Parece-me que se deve acrescentar à expressão "mediante
atuem em áreas afins;
concurso" a fórmula final "na forma da lei", porque, na realiIII- encaminhar informações técnico-jurídicas aos órdade, o que regula o concurso não- é a--cánslituição, hl'às
gãos_ institucionais que atuem ein seu setor.
a lei; aquela apenas o inlpõé.
Art. 39 A Secretaria de Cuordenação da Defesa d<i-OrO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Mesa entendem Jurídica Criminal exercerá as funções de sua competência
de que essa emenda está sendo absorvida pelo Relator, atenrelativamente à observância das normas penais e processuais
dendo à sugestão de V. ~x·. S. Ex~ apenas pediu o encaminhapenais, inclusive as de execução penai.
mento para que Conste do processo.
Art. 49 -A seCretaria de c00n.i~-m\Ção- d~ Defesa da Ordem Jurídica Civil exercerá as funções de sua competência
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Em votação
relativamente à observância das normas cíveis e processuais
o projeto, com a redação ora introduzida. _
.
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanecer civis.
Art. 5"' A Secretaria de Coordenação da Defes~ dos
sentados. (Pausa.)
__ - Dir~itos. ~ndividuais e Sociais exerce_rá as funções de sua comAprovado.
A matéria vai à ComissãO Direrota párã-reCiãção -final.
petência !elativamente à proteçáo dos direitos humanos, do
Sobre a me_sa,_ redação final que s-erá lida pelo Sr. 1o consumidor, do património público social, do meio ambiente
iecretário.
e de outros interesses difusos e coletivos:
Art. 6o O Procurador-Geral de Justiça designará:
É lida o seguinte
I - dentre os Procuradores de Justiça:
a) o Vice-Procurador-Geral de Justiça, que o substituirá
PARECER N• 453, DE 1992 .
em suas faltas e impedimentos, auxiliando-o e exercendo as
(Da Comissão Diretora)
atribuições que lhe forem delegadas;
Redação final do Projeto de Lei da Câmara n~ 108,
_ b} os Secretários de Coordenação que devam chefiar as
de 1992 (n• 3.315/92, na Casa de origem)_
Secretarias de Coordenação especializadas;
II- dentre os Promotores de Justiça, os PromotoresA COmissão Diretôia apre"sent~ a reda~c;iO finai' do ~rOle to
Chefes das Promotorias de J.!J,stiç~.
de Lei da Câmara n.-108, de 1992 (n" 3.315/92, na Casa de
Att. 79 Os Promqtores Çle- Justiça, durantC o exercício
origem), que dispõe sobre a estruturaçã.o do~Miriistérío Ptib1ida Chefia de Promotoria de Justiça, terão a representação
co do Distrito Fedeiãl e Territórios, e dá outras providênciaS.
do cargo efetivo, acrescida de dez por cento, observado o
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Márcio Lacerda, Relator disposto no art. 1'~ da Lei n'~ 8.448, de 21 de julho de 1992.
- Beni Veras-- Lavoisier Maia.
Art. 89 São criados, na carreirado Ministério PúblicO
- do DistritO Federal, oito cargOS de Procurador de Justiça,
quarerita de Promotor de Justiça e vinte de Promotor de JusDispõe sobre a estruturação do Ministério Público_ tiça SUbstituto, a serem providos, mediante concurso público,
do Distrito 'Federal e Territórios, e dá outras provi- na forma da Lei.
dências.
Art. 9"' São_ criados no Quadro Permanente do MiniS0 Congresso Nacional decreta:
tério ~úblico do Distrito Federal e Territórios, trinta e Set~
Art. 1~ O MiiliStérlo Público do Distrito Federal e Tà-- cargos de Técnico; ceiito e -viiite e dois de Assistente e sessenta
ritórios tem a seguinte estrutura básica:
_de AuJÇiliar da Carreira de Apóio Tecnkó:..Ad:ritinistrativo do
I - Gabinete do Procurador-Geral-de Justfça;
_ __
Miriistéri6 Público da União, em conformidacle com a Lei
II- Gabinete do Vice-Procurador-Ger31 de JUStiÇa;n9 8.428, de 29 de maio de 1992, a serem providos por concurso
III -Secretaria dos Órgãos Colegiados;
~- .
públJ-co.
IV- Gabinete do Corregedor-Geral dq MiniStério Pú_ Art. 10. São criados os Cargos em Comissão do Grupoblico;
- - --- -~-- -~-- ~- DireçTQ e Assessoramento Superior, as Funções Gratificadas
V -Secretaria de Coordenação _da Difesa da- Ordem - FG __e as GratifiCações Pelã R-epresentação de Gabinete
Jurídica Criminal;
. constantes, respectivajnente, dos Anexos I e II desta Lei.
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Art. 11. São transformados os Cargos erri Comissão e
Funções GratificàOaS coD.sta_itiCs do Anexo III desta Lei.

Art. 12~ Os cargos- em corilissão e fu_nçóes, de que tratam os arts. 9» e 10 desta Lei, comporão a nova -estrutura
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e
terão as unidades correspondentes e respectivas comp~_tências,
bem corno atribuições de dirigentes, fixados por ato do Procurador-Geral da República..
.
Art. 13. É vedada a designação, a qualquer título, para
Cargos em Comissão da AdminiStração tlo Ministério Público

do Distrito Federal e Territórios, parentes consangüíneos ou
-afins, até o tercçiro grau, de Procuradores e Promotores de
Justiça, em atividade ou aposentado até cinco anos, ex:ceto
se admitidos no Quadro Funcional mediante concurso público.
Art. U.. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei
correrão à conta -dos recur$OS próprios do Mini$tério Público
do Distrito Federal e Territórios: - Art. 15. Esta lei entra em vigor ~a data de sua publi~
cação.
Art. 16. Revogam~se as disposições em contrário.

AIIEJtO

da Lei N•

Art.

I

• de

de

de 1992.

CARGOS EM COMISslO

IBDillW;iío .
1.

ámoo

DmB;1io"
- Secretario·ExeaJti:vo dos
llrJia;

Ool.,......

eo.r

- Chefe de Gabinete do
~
- Chefe de Gllb1Dete do Vi
~

.JuBtlça
- Cllete de Gabinete do
~

)I'

a .r
'l'O'l'AL

DAS-101.3

01

DAS-101.3

01

DAS-101.3

01

DAS-101.2
DAS-101.3
DAS-101.2
DAS-101.1
DAS-101.1

01
01
03
09
04

DAS-102.3
DAS-102.2

04
17

dé

».!

- Cllete de Departamento
- Secretario da. Puaotoria
- Cllete ele Divisão
- ~da. Pra!otoria
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-A
-A
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-
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14
02
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Oficial
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Ol.
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Ol.

lllliETIIl-CZIA
a&'E IE Go\BilEIE

~~S9.BJX)~
~
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IMS-101.3

~fC12.3
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IIIIS-101.2
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IIIIS-101.2

Ol.

IIIDErAIIIO IE l'IUiJ1UUA

IIIIS-101 .2

DDIEi\11 Dl DIVJ.Slo IE ~

Ol.
Ol.

a&'E IE W'.ARrAIIflft'O
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DlRJi."'lal Dl DIVISio IE &JmiiS

a&'EIEW'~

IIIIS-101.3
IIIIS-101.3

Ol.

QIEB
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12
06

IE DIVISiJ
a&'E IE DIVISiJ
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~

~
~

QIEB

::", .3

IIIIS-101.1

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Em discussão
operação de crédito externo, junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, e ao Banco
a redação·final. (Pausa.)
Interamericano· de Desenvolvimento - BID, no valor total
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, está
en.cerrada a discussão.
d.e _cento e cinqüenta e dois milhões e quinhetos mil dólares,
Em votação~
__
' ::destinada a financiar o Programa Nacional de Manutenção
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer de Rodovias Estaduais e o Projeto Corredores de Transportes,
para construção de novas rodovias e restauração das já exist~nsentados. (Pausa.)
Aprovada.
~
g:s. (Dependendo de Parecer.)
A matéria vai à sallção". ~
5
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência
OFÍCIO Ne S/53, DE 1992 ~
retira os itens 4, 5 ,;_6 da pauta, nos termos do art. 175,
alínea e, do Regimento Interno-:---(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do Regimente Interno.
São os seguintes os it~ns retirados:
--4 _ . _
~Ofício n' S/53, de 1992, através do qual o Governo do
OFfCJ_ -W S/50, DÊ
Estado do Paraná solicita autorização para contratar operação
0
1992
de creditq externo, junto ao Banco Jnteramericano de Desen(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do Regivolvimento - BID, no valor total de cento e setenta e três
menta Interno.
milhões e quinhentos mil dólares, destinada a viabilizar a
Ofício n 9 S/50, de" f9§2, através do qual o Governo dQ _ implantação do Projeto Corredores de Transportes daau~l~
Estado de Santa Catarina solicita autorização para contratar
Estado. (Dependendo de Parecer.) _
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-60FÍCIO N'' sm, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art.-336, c, -do RegiR
mente Interno.
Ofício n" Sn7, de_1992,através do qual o GovernO do
Estado de Goiás so1icitã autorização para Coiaratar operação
de crédito externo, no valor de dezoito milhões, setecentos
e oitenta e dois mil e quínhentoS e cinqUeTitã Oólires, deSihtada
a financiar o Projeto de Desenvolvimeóto Tecn61ogíêo p'ara
o Pequeno Produtor em Área de Cerrado. ~Dependendo de
Parecer.)
·
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Item 7:
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 8:

DiscuSsão, em turma único, do Parecer n"' "446,
de 1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n' 368, de 1992 (n' 730/92,
na origem), de 20 _de novembro do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deliberaÇãO dO Senado a escolha do Doutor José Anselmo
de Figueiredo Santiago, Juiz do Tribunal Regional Federal da 1~ Região, com sede em Brasília-DF, para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal de
Justiça, na vaga reservad8; a juízes dos Tribunais Regionais Federais. decorrente .do falecimento do Ministro
Geraldo Barreto Sobral.
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
A matéria foi incluída na Ordem do Dia da sessão de
Câmara n' 1D2, de 1991 (n' 4.276/89; na Casa de orihoje, em virtude da dispensa de interstício Concedida em sesgem), que determin~ a impres-são de advertência ein
são anterior.
rótulos e embalagens de alimentos industrializados que
Em discusSão o parecer. (pausa.)
contenham glúten, a fim de evitar a doença celíaca
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
ou síndrome celíaca, tendo
Em votação.
PareCer, sob n\,- 380, de 1992, dã ConlissãO
_ _ Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares para
-De Assuntos Sociais, favorável, coin voto venR
que se proceda à votação,_que será feita por escrutíilio Secreto.
cido em separado do Senador Jonas Pinheiro.
(Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordiR
(Procede-se à votaÇão.)
nárias. a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
inC:ísO-II, letra d, do Regimento Interno.
Votam "sim" o.s: Srs. Senadores:
Ao projeto não foram 'apresentádas emendas.
Amir Lando
Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Antonio Mariz
Em discussão. _(Pausa.)
Aureo Mello
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Bello Parga
Em votação_. _
Cid Cavalho
Os Srs. SenadOres que o aprovam queiram permanecer
Eduardo Suplicy
sentados. (Pausa.)
Gerson Camata
Aprovado.
Humberto Lucena
A matéria vai à sanção.
João Calmon
É o seguinte o projeto aprovado:
Josaphat Marinho-José Fogaça
Jutahy Magalhães
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N<' 102, DE 1991
Marco Maciel
(N<' 4.276/89, na Casa de origem)
Paulo Bisol
Pedro Simon
Determina a impressão de advertência em rótulos
Pedro Teixeira
e embalagens de alimentos industrializados que conteR
Valmir Campelo
nham glúten, a fim de evitar a doença celíaca ou síndro~
me celíaca.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência
vai proclamar o resultado. (Pausa.)
O Congresso -Nacion-al decreta:
Votaram Sim 18 Srs. Senadores.
Art. 1~ Todos os alimentos industrializados que conteNão houve abstenção.
nham glúten~ como trigo, aveia, cevada, malte e centeio e/ou
Total de votos: 18.
seus derivados, deverão conter, obrigatoriamente, advertência
Não havendo quorum, a votação fica ·adiada para a próxiindicando essa composição.
ma sessão. Também fica adiada a apreciação do item 1 da
§ 1o A advertência deve consistir na seguinte ínscrição:
pauta.
"Este produto contém glúten e não deve ser administrado
em crianças ou -adultos com diagnóstico ou ·sUsp-eita de doença
É o seguinte o item· cuja apreciação ficã adí3da.
celíaca ou síndrome celíaca".
§ 29 A advertência deve ser impressa nos rótulos e em-lbalagens dos produtos industralizados cm caracteres com desPROJETO DE LEI DA CÂMARA
taque. nítido e de fácil leitura.
N' 11, DE 1991 COMPLEMENTAR
'§ 3~' As ihdústrias alimentíciaS ligadas ao setor terão
(Em regime de urgência, nos terriios_ do art. 336_, __ C, do
o prazo de 1 (um) ano, a contar -da publicação desta lei,
Regimento Interno)
para tomar as medidas necessárias ao seu cu-mprimeritO:
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de
Art. 2~' Esta lei entra em vigor na-data de sua publiLei da Câmara n' 11, de 1991-Complementar (n' 69/89-Com:
cação.
plementar, na Casa de origem) de iniciativa do Ministério!
Art .. 39 RevogamRse as disposições em contrário.
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Público da União, que dispõe sobre a organização~ ãs ãttibuiCasa ou aqui nasceram, temos que pensar, sobremaneira,
ções e o estatuto do Ministério Público da_ U~ião, tendo parena situação do_ Estado brasileiro após tudo que_ aconteceu
ceres:
uJtirn~_:rnente. As sucessivas comissões parlamentares de in-Sob no 412, de 1992, da Comissão de Çon.stituição,
quérito demonstraram um total desrespeito à coisa pública,
Justiça e Cidadania, favOrável, no_s_ term-os do SUbstitutivo
de tal sorte que o Vice~Presidente_ T..tamar Franco encontra,·
que oferece; e
_.
__ --- __ .
· -- Oiánte de si, mais do que uma nação, um verdadeiro çaos,
-Proferido em Plenário, Relator: Senador Amir Lando, urp.a situação c:;rí_tica que _ o leva a tentar algo_ difí~il como
contrário às Emendas-de Ple·nárío.
a··reforma fiscal. E ela não sairia &erri feita porque não podemos elaborar, sobre crises, sobre quadros patológicos, sobre.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Há oradores
mc;!_mentos adversos, uma modificação perene na ConStitúiçâo.
inscritos.
"~-- Não -me· parece justo nem corteto que votemos aqui,
Concedo a palavra ao nobre senador Cid Sabóia de Carao apagar das luzes do nosso trabalho, uma reforma constituvalho.
·- ------Cional, sem que esta possa fefletir a normalidade da Nação.
0 SR. CID SABÓIADÉ CARVALHO (PI{D!Í :_CE. _--~ Constituição não pode ser traçada sobre o estado patolóPronuncia o seguiiite di~curso. Sem revfsão do orador.) gi_co. Ela tem que ser traçada sobre a n9rmalidade, pois ela
é lei perene. A Constituição é lei permanente, Sãiuiâr, é estru~
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos, neste mês de dezembro, com muitos assuntos da maior importãncía ·sõb eXame
tura jurídica do país, e, como tal, não pode sofrer mudanças
de afogadilho ou de .urgência. A_reforma c<;>nstitucional que
no Congresso Nacional, inclusive alguns vetos que foram
apostos pelo Presidente Fernando Collor de Mello, um dos
pretende o Vice-Presidente deve ser, sem dúvida, justa; mas
é preciso que esse consenso seja· alcançado nas duas Casas,
quais sofreu, ontem, a sua rejeíçãó, demonstraQ.dO muito bem
a visão social que o- ParlamentO deié.m sobre a questão do
com absoluta calma e trar:tqüilidade', com tempo para o raciocínio e ·para o exame, porque, através do voto que dermos
servidor público.
a esta reforma, estaremos traçando o nosso perfil diante da
Ontem, recusamos o veto que neg<!va a _aposenta-doria
s9cied~de brasileira. Não quero me precipitar em nenhum
especial aos servidores dos Correios e Telégrafos, que_ tinham
voto que não seja muito penSàdo e estudado. Mas não posso
e vêm tendo uma situação humilhante depois da aposentariegar, Srs. Senadores, que, ao assumir a Presidência da Repúdoria, o que agora, espera~se, seja devidamente corrigido_,
- blica, o Vice-Presidente Itamar Franco necessita, sim, de noapós a rejeição dess.e veto.
vos instrumentos para um novo trabalho, para uma nova diHoje pela manhã, discutimos dernoradam.ente, n_a Comismensão que possibilite a retomada do crescimento nacionaL
são de Assuntos Sociais, a questão da dívida externa, em
Isso é fundamental.
que o Senado Federal vem cu1p.prindo _exemplarmente a sua
missão constitucional-de acompanhar as- negoçiações.
Mas é possível pensar que, na legislação ordinária, enconNaquela oportunidade, além do relatório do Senador José
traremos um modo de conceder esses instrumentos, primeiraFogaça -substituído momentaneamente pelo Senador Ronan
mente, porque combater a sonegação não.é um aContecimento-constitucional; ela é um acontecimento que cabe por inteiro
Tito-, tivemos igualmente um voto em separado, dO- nlaior
na legislação ordinária; não_ é preCiso nova Ordem cónstituvalor, do Senador Eduardo Suplicy que hoje ocupou a tribuna
falando sobre essa mesma matéria. Nô erit3ntO-;-ãiante de ·- ClOnai para combatê-la; a sonegação resolve-:se, acima Pe tudo,
com a administração bem montada e bem equiPada.
tantas e tantas questões importantes para o Congresso Nota-se no· Sr. Itamar Franco o respeito que tem ao serviCâmara e Senado, e para uma ou outra câmara isoladamente
dor público, através da edição de medidas provisórias cómo
-, o que preocupa a· Nação é o próximo dia 22, quando
a de no 311, d~mon~trando que tem uma nova mentalidade,
esperamos concluir o julgamento do Presidente da República.
um novo pensamento e que não acredita que o servidor
Esse assunto é quase que uma pedra rio ineio do caminho,
público é dispensável e que o serviço público deve ser desmona criar obstáculos naturais para o segmento do trabalho normal
tado e desmoralizado. O País guarda· uma triste memória da
na República, uma vez que O·ex-S~nador e.Viçe-Presidente
passagem do Sr. João Santana pela Secretaria de Adminisda República, Itamar Franco, neste momen_!o. ainda é o
tração.
homem que. responde pela Presidência ·cta República, que a
Muito já se disse: 'Não há mais Receita Federal'. Nessas
ocupa interinamente, sem.que tenha a titularidade, __condição
Joucur~s. que foram praticadas -Ministério da Fazenda, Mi~
constitucional do maiõi Vã.lor para a continUidade das atividanistério da Economia, Ministério da _E_conomia e Fazenda
des administrativas do país.
- _ ,_
alilda Ministério-da-·E~onom_i-a-, Hiié"i:tÇlã e· Plãliej"3ine.rit0-,·
Quero lembrar aos Srs. Senati.ores qüe o peiíodo llorm.-at
rilnguém mais entende-, esmagaram o serviço público, acade nossos trabalhos se encerra no·prõXimo dia 15. A" partir
Param ,com as_ defesas do Erário, acabaram com a Receita
daí, a prorroga·ção -que acontecera, sem dúvida,_ terá corno
Federal.
objetivo a análise daqueles temas que não podem parar,
É altamente convidativo delinQUir, principalmente, conentre os quais, o julgamento do Presidente da República.
tra o Imposto de Renda ou contra outros impostos deste país.
Nessa oportunidade, a prorrogação--se dará para que o
Magnífica sonegação fiscal, crime que se to-rnou moda, crime
Senado exerça uma função especial: julgar a Presidente da
fácil de se praticar porque o serviço público foi desmontado,
República por crime de responsabilidade, segundo as_ imputafacilitando o caminho do crime e ·da deUnqüência contra os
ções que aqui Chegaram da Câmara dos Deputados_, que autocofres públicos. Falo no momento em. que, rigorosamente,
rizou o seguimento desse processo na Câinai'à Alta do País.
não há mais Receita Federal; não há um serviço público capaz
Quero dizer que todos esses assuntos são da maiodmporde cumprir exemplarmente as suas funções quanto_aos tributos
tância. Entretanto, estamos, acima de tudo; diante de um
e a sua fiscalízação.
. . _
.
quadro emergencial: além dos projetas que tratam do MinisDireito Fiscal e Direito Tributário são expressões que
tério Público Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dOs
foram aviltadas por uma prática que desencaminhou o País,
T~rritórios, e muitos outros projetes que chegaram a esta
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que desencaminhou a Administração e que criou muitos atro-

pelos para o Governo FederaL
.. _
.
Assim, espero que Itamar Franco, utilizando o mstrumento da medida provisória, devolva a dignidade ao_ serviço

público, conto tem feito.
_
_
A Medida Provisória n~ 311 já é um largo passo, um
grande passo que Sua Excelência dá -para restabelecer a dignidade de quem trabalha. Não póde, sem dúvida, alcançar a
todus os servidores. Mas alcança parcelas preponderantes,
parcelas sólidas da administração, que realmente têm importância no desenvolvimento do serviço público_ na sua etapa

de recriação, de restauração.
O que esperamos é que a dignidade seja devolvida aos
servidores públicos e aos órgãos pú~licos. Se é-importanfe
a lei, s_e é importante o iri'Strumentá de que o Presidente
necessita, que concedamos tais instrumentos.
- -Agora, a reforma constitucional, ao apagar das luzes do
ano, é algo difícil de se conceber, por mais célere que seja
a Câmara dos Deputados e por mais célere que seja o Senado
Federal.
~
Nós, aqui nesta Cas~, em grande parte, conhecemos-muito bem Sua Excelência o Senhor Itamar Franco; sabemos,
acima de tudo, do seu caráter, do seu sentido cívico e da
alma límpida de que dispõe. Sua Excelência tem autoridade
moral, sim, para a prática de atos restauradores; e te_rá como
restaurar este País, fUndado na sua História, na sua tradiç~o
e na sua moral, pois tem condições básicas para tanto.
Acredito que o Congresso Nacional, ein sendo convocado, saberá cumprir sua missão para instrumentalizar o Governo que, a esta altura, iá de~erá ser, quem sabe, um Governo efetivo. Porque, no rnomen~o, ainda temos o caráter
transitório,-o carátú âe responder pela Presidência, de ocupá-la sem que esta, naturalmente, esteja ocupada por um
titular.
_
Será muito importante, portanto, o trabalho que-devamos
realizar na hipótese_ de uma convocação ~xt~?!~~n~~iª-: Quero
dizer que muitos -são os -proje"tós qu-e eStão tramitando na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, na Comissão
de Assuntos Sociais e na Comissã-cr de _Assuntos Econômicos;
são matérias fundamentais, incluSive aquela que já vai chegar
aqui, que diz_ respeito aos Portos, e que, ã despeito de ser
muito polêmica, tenho certeza, será um assunto muito bem
resolvido por esta Casa.
Srs. Senadores, sei da importância das matéria"s que estão
e~ pauta mas, muito ma~s, _sei ~ importância do ano q_ue
há de vir, porque será; àcima de tudo, um ano de reconstruçao.
Isso é que é importante_: 1993 será o ano operário-da reconstrução nacional. E essa reconstrução que passa pelo Congresso
Nacional, se demora· nesta Casa, sendo aqui a sede da Federação, dará mil razões para o senad<? resolver todos esses assuntos com o espfritO amplo da Federação brasil~_ira e não com
visõe_s parciais.
_ __ Vim a esta tribuna apenas fixar esta minha posição: a
disposição -p-ara -o trabalho, para o _refaziménto, p~~- o exame
de matérias básicas, pOlêmiCas ou não, mas que daqui sairão
bem resolvidas, com o espíifto-público, com O espírito ·patriótico que domina o Senado Federal.
-Rra o que tinha a dizer. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho,
o Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. ~Bel/o Parga.
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O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Pedro Teixeira.
O SR~ PEDRO TEIXEiRA- (PDT - DF- Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Pr_esidente e Srs. Senadores.__ todo
Parlámentar se preocupa com os graves problemas que assolam a sociedade e, como representante do povo ou de seu
Estado~ vê-se compelido, na maioria das vezes, a lançar, do
alto desta tribuna, reivindicação endereçada ao Poder Executivo, solicitando verba para atendimento de alguma necessidade inadiável. Aliás, n·ecessidades inadiáveis existem muitas.
desde Õs meninos de rua até a construção de anexos; desde
---o aumento do salário mínimo até o problema da isonomia
funcional; desde os graves problemas que afligem a seca nordestina até as inundações das favelas cariocas. Tudo isso é
de vital relevância para a sociedade brasileira.
_ _
Entretanto, aqui no Distrito Federal, a falta de assistência
atinge a _estrutura de um dos pilares do Estado democrático,
que é o Poder Judiciário. Quando se chega a esse ponto,
a situação deixa de ser grave para se constituir em estado
caóüco.
_
A crise económica que se alastra pelo País é apenas pre-.
texto para se deixar à mfngua _9 Poder Judiciário da Capital
da República! Isso porque as portas dos fóruns e do _Tribunal
de Justiça podem fechar-se a qualquer momento. Não por
rebeldia! Não por protesto! Que a formação ético-jurídica
dos nossos Juízes e Desembargadores resiste heroi~mente
às quase insuperáveis dificuldades de manter o Poder funcionando. Suas portas ameaçam fechar-se por absoluta falta de
instrumentos necessários ao trabalho.
Está fazendo um ano, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
que o orçamento de 1992 foi votado. Foi lamentável a drástica
redução de 67% que o Tribunal de Justiça sofreu na sua previsão orçamentária t
- Seguindo orientação técnica da Equipe do Governo Collor, o Congresso Nacional projetou __como_ parâmetro, para
fins de atualização dos valores da proposta de orçamento,
uma infla.çã_o_descendente com uma taxa média anual de 12%
e um índice de 2% para o mês de dezembro. A situação
inflacionária do País dispensa, evidentemente, qualquer comentário sobre aquela previsão "técnica": 2%, que é o que
se preconizava para o mês de dezembro, e 12% no exercício.
Assim, já no mês de maio do corrente ano, a inflação
atingira o vergOnhoso índice de 130%. As tarifas públicas
chegaram ao patamar de 156~ de aume~to real acima da
inflação. O salário mínimo ta~bém a ultrapas~ou_.
Diarite de perspectivas tão desoladoras, a nossa C~rte
de Justiça passou a administrar os seus parcos recursos, alocando-os apenas para atividades indispensáveis ao estrito funcionamento da Casal Tem-se conhecimento de que foi negado
a um detenninªdo Desembargador o pedido d~ _aquisição d_e
um pequeno livro jurídico, indispensável a seu gabinete. O
motivo_ alegado foi traduzido na estereotipada frase: "falta
de _verba!"
Causa espanto saber que.isso acontece na Capital da R·epública.
A partir de maio, dizia eu, a sitUação foi-se agravando
de_ tal sorte que o Tribunal não tinha como pagar o pessoal
no mês de outubro, conseguindo-o, porém, por decisão administrativa, através da utilização do valor líquido dispo-nível. ·
Ou seja, remanejou valores para poder pagar o -seu ·pessoal.
Sr. Presidente, ,os contratos com os f~rn~ce~ores deix3:ram de ser cumpridos! Deixou-se de pagar as contas de água,
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luz e telefone. E com isso, evidentemente, até alguns tribunais
de júris fecharam as suas portas, com conseqüências danosas
à sociedade, porque, por excesso de prazo, poítião cumprir
o que determina a lei que aqui formamos (na instrução criminal, por exemplo, o prazo é_de 81 dias), foram soltos possíveis
criminosos; inclusive, nesse dia, um jOvem que asSa~i"sinou
um assessor do então Ministro dos Transportes, nosso COlega,
Senador Affonso Camargo, com nove "facadas, foi solto, porque não havia possibilidade, por falta de recursos, de organizar
a instrução crimTna.I dentro do prazo que prevê a lei.
Sr. Presidente., diante dessa situação, a direÇão daquela
Casa de Justiça dirigiu-se, po-r três vezes,_ ã _área técnica do
Governo, solicitandO fiberação de cr~ditos adicionais. Em
maio, o pedidO foi simPlesmente_ negado, sem maiores explicações. A solicitaçã.o de setembro também-não obteve resposta.
Em outubro, o Exmo Sr. Presidente do Tribunal, Desembargador Luiz Cláudio de AJnieida Abreu, foi veemente: se
nenhuma providência fosse tomada, outra alternativa _nâo_restaria ao Poder Judiciário do Distrito Federal senão fechar
_
__
-- --- ---literalmente as su~s pc;>rtas_.
Finalmente, na semana passada, as portas da Justiça puderam manter-se abertas, em virtude de parcial atendimento
ao pedido. Emergencialmente, encontrou-se uma verba para
se pagar os compromissos de dezembro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito se tem reclamado
da morosidade da Justiça em nosso País. Sabe~se que dezenas
de processos são distribuídos toda semana a cada ministro~
a cada desembargador. Conhecem-se casos de pessoas que
esperam há mais de trinta anos pela decisão da demanda
ajuizada!
Fala-se muito em c:Iemocratização; :!h3:s esquece-Se de que
inexiste democracia onde os tribunais _não _são tratados com
dignidade. Afinal, a certeza última da segur~mça, da paz e
da tranqüilidade é o refúgio ao Judiciário. Nunca é demais
lem.brar o que disse Thoure_t, citado por Moura Bittencourt
em seu livro O Juiz: "Não existe Poder que aja mais direta
e habitualmente sobre os cidad~qs do que o Poder Judiciário.
Seus depositários devem ser, pois, aqueles sobre cuja esco!b-~
a Nação tem o maior interesse em Velar". (op.cit.p.57.)
Se a Nação tem interesse em velar por seus juízes, Sr.
Presidente, nós, do Legislativo, não podemos preteri-los por
ocasiã.o da votação da Le'i QrÇamentária. Nãp .defendo privilégios injustificados, antí-isonólnicos. Luto-pa-ra pfópo!cionarlhes os meios materiais indispen~áveis para que possani jurisdicionar cortl independência, tranqüilidade e firmeza.
Não se justifica permitir que se repita, em 1993, a triste
situação que descrevemos aqui, desta tribuna, com referência
a 1992.
Como nunca se deve perder a esperança-, creio que novas
perspectivas se abrem diante da reforma_ tributária que votaremos nesses dias. Desde j_á me manifesto a favor da proposta
qu,e beneficia a sociedade, através do pagamentO automático
dos tributos independentemente de declaração~ da diip.í1_1uiçã()
drástica dos impostos, com a cóli'Seqüência- ineVitável do- f'iii1
da sonegação, da redução individual do recolhimento, do aumento do poder aquisitivo, do fim da inflação vergonhosa
e, prinCipalmente, do ~rescimento da arrecadação.
Desta forma, todos os segmentos da sO,ciedade haverão
de atingir suas aspirações Ç!m níveis do possíyel.
Seja como for;~r. Presidente, Srs. Senadorest- ~Cáre3:._
económica do Poder Executivo nunca poderá permitir que
se repita a lamentável ocorrência vetific_ap.a rio âmbito do
~oder Judiciário do Distrito Federal durante o ano que está

~'-
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por-~xpirar. A mente dos juízes, quer em suas funções judicantes, quer nas administrativas, merece ambiente. propício e·
livre para suas decisl)es. _
~
S6 asSim é que teremos o direito de respirar o ar democrático por que tanto.Iutamos. pois sem Poder Judiciário bem
estruturado não há democracia!
_É-ia~ que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito _bem!)
0

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs4 Senadores,
um assunto tem chamado sobremaneira a atenção de quantos
militam na área de saúde, particularmente no combate ao
mortífero vírus da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida,
a AIOS: o Brasil deve ou não ser incluído entre os pafses
-em que serão testadas vacinas contra o víitis HIV, causador
dessa doença?
A posição adotada pelo Ministério da Saúde, na gestão
do ex-Ministro Adib Jatene, foi no sentido de levar adiante
as negociações nesse sentido. Entretanto, vez ou oUtra surge
alguma posição discordante.
_A propósito, dias atrás recebi correspondência do Prof.
Carlos Alberto Morais_de Sá, Diretor do Ce11tro de Referência
Nacional em AIOS, do Hospital Universitário Gaffrée e Guin~
Ie, da Universidade do Rio de Janeiro- UNI~RIO, em que
o professor se insurge contra essa decisão das autoridades
do Ministério da Saúde de permitir que a Organização Mundial
de Saúde teste no Brasil tais vacinas.
O Professor arrola alguns argumentos para tentar demonstrar que está com a razão. Segundo ele, os produtos
farmacêuticos candidatos ã vacina contra o vírus da AIOS
serão testados unicamente em países do Terceiro Mundo:
Ruanda, Tailândia, Uganda e Brasil, tendo-se deixado de
fora os países que estão desenvolvendo esses fármacos, notadamerite· Estados Unidos e França, cujo índice de contaminação da população pelo vírus HIV é muito grande. Assim,
apenas as populações dos países pobres estarão sujeitas a
esses risCos, de vez que os países ricos nâo participarão das
fases iniciais das pesquisas, as etapas I e II.
Na visão do Professor, outro ponto negativo na realização
desses testes é que a vacina, porventura tida como ideal para
aplicação nos Estados Unidos e na Europa, não será a mais
ade_quada para a utilização no Brasil, dado que, pelo que
se sabe, os vírus HIV aqui encontrados apresentam cerca
de 30% de discordância com os vírus já conhecidos nos Estados
Unidos e Europa. Esses dados, caso sejam efetivamente confióTiados; suierem que dificilmente uma vacina de origem
européia ou norte-americana: ·poderá proteger a J!Opulação ·
brasileira com eficiência acima de 50%.
_Pondera ainda aquela autoridade: caso os brasileiros que
vol~ntariamente venham a partidpar desses testes apresentem
piora de seu estado clínico ou efeitos indesejáveis conseqüentes ao uso destas vacinas, haverá ressarcímento pelos danos
causados? Quem se responsabilizará pelos rep·aros1 Os que
se beneficiarem do uso dessas drogas biológicas, por quanto
tempo terão garantido o fornecimento gratl!_ito do produto
testado pela indústria farmacêutica ou pela OMS?
Partin~o de tais ponderações e indagações do ProfeS$9!
Carlos Alberto Morais de Sá, sem dúvida alguma recebem
elas um realce maior, pois, todos somos sabedores do peso
que a sua palavra e as suas opiniões emprestam a esse tema.
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centro de pes-

Entretanto, Sr. Presidente, sr~ S_eiüt.doras, SfS." Senadores, se formos observar o reVerso dessa medalha, verificaremos

uma realidade bem diversa. A participação do BraSil na fase
de avaliação de vacinas anti-HIV é quaSe urila unanimidade:
o Ministério da Saúde a defende; a co-munidade científica
e de pesquisa vê nela uma oportunidade de real avanço científico e tecnológico para o País; as orgarilzações miO governamentais ligadas ao atendimento aos portadores do vírus HIV .
encaram tais experimentoS come> uma grande formã. de solida-

riedade a essas pessoas; aquelas pessoas atingidas por esse
vírus encontram nessas pesquisas a sua grande esperança e
uma concreta promessa de vida.
TãiS-experimeii.tos~-sx+~ e Srs. Senadores, não serão feitos
de forma aleatória e irresponsável. Afinal, estarão sendo patrocinados pela Organização Mundial de Saúde, que, além
de coordenar todas as fases da pesquisa, alocará os recursos
necessários às instituições nació~nais quê -parlic1pãrã0 dos "trabalhos, individualmente ou de forma consorciada, fornecendo
equipamentos e respaldo científico ein tOdã.s as fases dos testes.
Segundo o Ministério da Saúde, todas as fases da pesquisa
serão_criteriosam~nte monltoradas por espeCialistas da Organização Mundial de Saúde ou por ela credenciados, seguirão
os padrões estabeled.dos para pesquisas desse tipo e aceitos
internacionálmente: "recomendaÇões da pecl_aração de l{el-_
siDki {revista pela A:~sembléia Médica Mundial, em Veneza),
Proposta de Diretrizes Internacionaís- para "Pesquisas Bióffiédicas em Seres Humanos, elaborad_a e aprovada pela OMS,
e pelo Conselho das Organizações Internacionais de Cjências
Médicas. Entre nós serão também observados os critérios eStabelecidos pelo Conselho Federal de Medidna e pelo Conselho
Nacional de Saúde. Disso·, pOde"-se concluir-que- todas as- precauções serão tomadas no sentido de resguardar a dignidade_
da pessoa humana, não se usando ninguém como cobaia.
Embora vários laboratórios partfcipefn desse_S -iestes, o
resultado final não gerará direito sobre royalties para nenhum
deles, de vez que as pesquisas são promovidas e coor4enadas _
~
pela OMS.
A propósito _da variedade de cepas existentes ·entre os
vírus _causadores da AIDS, o objetivo "da p-esquisa é, após
conhecer mais detalhadamente essas variedades, chegar a uma
vacina universal, feita a partir dos grupos mais representativos
de víru_s para proteger um número maior de pessoas. Entretanto, como· as vacinas serão testadas aqui, a probabilidade
de serem mais eficientes contra o vírus aqui existente será
bem maior.
Não é verdade também que unicamente as populações
dos paíse-s -subdesenvolvidos serão utílizadas na avaliação dessas vacinas, nas fase& I e II, aquelas que testam a segurança
e a imunogenicidade dos produtos. Também nos países desenvolvidos as vacinas candidatas serão testadas nessas_ fases.
É de se acrescentar que as pessoas que se submeterem aos testes serão cuidadosamente informadas dos_ passos que serão
seguidos, dos riscos potenciais que correrão· e dos_ benefícios
que poderão usufruír ~ E deles participarão somente aqueles
indivíduos que livremente o desejarem. Além disso, o país
em que se desenvolver o ensaio deverá ter direito à prioridade
absoluta em sua utilização, após definida a sua inocuidade
e eficácia. (Inocuidade significa que- a- substâD.clà. testada não
é prejudicial ao indivíduo e por eficácia entende-Se que a
substância é capaz de proteger o indivíduo contra a_ doença_.)
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Num momento em que o País enfrenta uma sérja criSe__ _
financeira,- em que as pesquisas científicas est;1!o praticamente
interrompidas pOr falta de recursos, quer me parecer ser muito
bem-vinda a iniciativa-da OMS de incluir o Brasil nesses testes,
pois no seu encalço virão recursos, _equipamentos e sustentação científica à pesquisa.
·
Ademais, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o Brasil
não foi escolhido ao acaso para participai" desses testes. Foi
ele escolhido por quatro razões básicas:
-características epidemiológicas: a disseminação da
AIDS entre nós já assumiu características de epidemia;
- -existência de coortes, ou seja, existem aqui grupos
de indivíduos infectados que já recebem um acompanhamento
da área médica, o· que permite que se conheçam carac_terísticã:s
do desenvolvimento do vírus, no seio da nossa população;
-capacidade técnica e científica para lidar com ensaios
clínicos;
-existência de infra-estrutura laboratorial.
Assim sendo, Srs. e Srs. Senadores, não me parecem
fundadas as apreensões do diretor do Centro de Referência
Nacional em AIDS_do Hospital Universitário Gaffrée e Guin!e_

Por outro lado, sei também que esse hospital está plenamente aparelhado, em termos de laboratórios e pessoal, para
dar valiosa colaboração no desenvolvimento dessas-pesquisas.
Sei também que a capacidade administrativa e ii1Véstig3.tiva .
do Prof. Carlos Alberto é um ponto de referência dentro
desse hospital, não podendo ser de forma alguma abandonada
ou ignorada quando o assunto é- AIDS. Urge, pois, para o
bem do Brasil e dos portadores __do vírus HIV, que arestas
porventura existentes entre o Pl"OfeSs_o_r e o Minísfêrio da Saúde sejam aparadas, pois a sua colaboração pessoal e a da
instituição que dirige é imPrescindível para o sUcesso do combate à AIDS enti"e ilõs. As objeções por ele feitas à participação do Brasil nesses testes poderão ser facilmente suplantadas, creio eu, desde que se conheçam claramente os motivos
e os princípios que ·eStão a balizar o com-portamento das autoridades do Ministe!íõ" da Saúde.
Não é justo que pequenas divergências prejudiquem um
trabalho dessa magnitude, que somente poderá trazer benefíCios ao- País e aos portadores do vírUS HIV. O Brasil e a
vida dos seus cidadãos são maiores e rriu'ito rilais importanteS
do que essas contendas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia seguinte discurso.)~ Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores,
entre os dias 24 e 27 de novembro último, realizoU-se em
Recife a 21 • REDORE -Reunião dos Diretores de Órgãos
Rodoviários Estaduais, de que participei em companhía do
Ministro dos Transportes, DeputadO Alberto Goldman; do
Diretor-Geral do DNER, Engenheiro Inar-o Fontan; do então
Se:cretário de Transportes do Governo de Pernambuco, Dr.
Rob~rto Viana; .e de representantes do Banco Interamericano
de Desenvolvimento- BID; do Banco Mundial e da Comissão de Economia para os Países da América Latina e Cai"ibe
- CEPAL, um departamento da ONU para o desenvolvimento regional.
- Essa reunião é promovida periodicamente pela Associação Brasileira dos Departamentos Estãduais de Estradas de
Rodagem - ABDER, tendo sido coordenada, neste an_o,'
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pelo Departamento de Estradas de R_t?_çlagem de Pernambuco,
l_ado~ à restauração e conservação da malha rodoviária; desenà frente o seu Diretor-Qeral-,_Engenheiro Pileno_Machado.
volver ações efetivas no sentido de conscientizar a opinião
. O objetivo· principal desse encontro fOi o de PromOver
pública e o Congresso Nacional da importância do setor_rodoestudos e propbr·s-oluçõcs visando à remodelação do setor
viário e da preservação e cons_ervação de sua infra-estrutura
rodoviário brasileiro _e que sirvam para contdrhar os problemas
para o desenvolvimento econômico- e social do País; reco- _
_ - mendar ao Ministério dos Transportes a conclusão dos estudos
financeiros qUC o afHgem.
integrados com os órgãos rodoviários es~aduais para a elabo- .
Efetivamente. Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a
magnitude da crise que afeta o setor rodoviário Só é comparação e encaminhamento ao COitgresso Nacion~l Qe um novo
rável à importância desempenhada pela malha viária brasileira
plano nacional de viação.
.
no setor· de transportes: 60% dC -toda ã ca!ga e 95% dÇIS _
Sr. Presidente, St's e Srs. Senadores, essas conclusões
passageiros são transportados po-r rodovias. Em contrapartida,
visam tão-somente resgatar a importância cjue o sístema viário
segundo dados fornecid~_S pelo Diretor~Geral do DNER, ape~ tém na alavancagem do nosso progresso. Nesse _momento,
em que se ultimam as análises do Orçamento da União para
nas 24% dos 50 mil quilômetros de rodovias federais pavimen~
1993, é importante atribuir ao DNER os recursos necessários
tadas estão em ótimas ou cm boas condições de tráfego, enà recuperação de possas es!Iadas_, poi~ Qbom desempenho
quanto 16 mil quilómetros de estradas en,contram-se em ruins
econômico do Brasil depende essencialmente de um eficiente
ou péssimas condiçõeS de conservação.:__
sistema de transportes, e não há transporte eficiente sem boas
Chegou-se a esse caos porque- não há verbas para a oorrse-r~·
estradas,
_
vação das estradas e porque a maiotiadas_ rodovias (85%)
A meu ver. a 2P Redore alcançou os _resultados que
foi pavimentada há mais de 10 anos.
se propôs. Nessa oportunidade, rendo, pOis, as minhas homeConstata iam, ainda, os dirctores participantes da 21• Renagens à Associação ]3ras_ileira dos Departamentos Estaduais
dore que Otitros ptoblemas disso decorrem, ·como o des.conde Estradas de Rodagem ...~- ABQEB,, .n,a pessoa de- seus
forto, a perda de tempo em viagens e, aciJ11~.4C tudo, a ins~gu
dirigentes: Eng. Henrique Alvaro Ribeiro, Presidente; Eng.
rança para quem utiliza as rodovias brasileiras, o que se -conÁlvaro Razuk e Jesus Rp.drigues, ViCe-PresideQ.tes, e Eng.
verte em alto índice de acidentes, dando ao Brasil a preocuHéli,_o F_arah, Secretário Executivo, pela realização desse signipante marca de 14 mortes por 100 milhões_ de veículos/km,
ficativo- ev~l)to. MirihaS homeOagen-s rendo também ao Diieenquanto em países desenvolvidos esse índice v-aria entre 2
e 4 óbitos.
·
tor-GÚal do Departamento de-Estradas de Rodagem de PerO representante da Cepal no encqntro mostrou aos partinambuco e também Vice-Presidente da ASOE.R, Gileno Machado, pela diligência e e:ficiênc~a demonstradas_ na .coordecipantes que, infeliimenú:, a precariedade do sistema viário
nação desse encontro e pela maneira hospitaleira com que
brasileiro se repete e~_ todos os outros· países- da América
acolheu a todos os participantes dessa reuni~o.
_
Latina e Caribe. Segu~~o _eJe, _o ~s~açlo de conservação dos
Entretanto, mais iinport~mte_- do- <}ue- 6 encontro em si
2.200.000 quilómetros de estradas do continente é desastroso.
é colocar em prática as suas conclusõ!!S. _Nã_o _é sem razão
De modo geral, isso 1fC1:>rre por que os req.trgos~a-íssO aestique nós, Congr~ssistas, somos chamadQS_ª faz:er _a_!_lossa parte,
nados sâO desviados para outro_s setores.
alocando_ com critério os-- recllisó_s t1ec_essários pã.ra qUe·~·se
A principal constatação da reunião, expressa ·na Carta
de Recipe em Defesa da-s Rodovias Nacioriais, foi. que os- cumpra bem a missão de zelar e_ construir nossas estradas.
O que espero é que ísSo ocõri-a, inclusive, quando aprovarmos
recursos para a conservação das estradas cçnneçaram a mino Orçamento da União para 93.
guar a partir de 1982, .com a extilição- do Fui1do Rádôvlário
Nacional- FRN·; co-nstituído por parcela do Imposto Único
O SR. PRESIDENTE (Bel!o Parga)- Concedo à palavra
sobre COinhustíveiS Lícíu"idos e Gasosos. Com-a-Con.sqtüiç~Ó
ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
de 198S, acabãnim-se :~s í~pOstos únicos _e ficou- proibida
toda vinculação de r~c'ei~a- de impostos- 3: 9rgão, fundO ou
O SR. JUT AHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
despesa. Com isso, o DNER ficou privado de uma fonte-certa o seguinte discurso.)-- Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores,
e permanente de receitas e os problemas com a·conse-tvação na â~C~da ç:Je 30, _bastante abalados pelas sérias conseq·üências
. das estradas se agravaram.
- da grande depressão do final dos anos 20, os Estados Unidos
Hoje, é imprescindível que sé gãrantam recursos para começaram -â sair da crise, e passaram··fcexperimentaFtiffi
a recuperação e c_onservaÇão das rodovias. airayés de d9t~ções s_urto de desenvolvimento ec:onómicq espetacular.
orçamentárias realistas~ Estirria-se que, apenãs para rectipen;u
Quando assumiu a presidência dos_ Estados Unidos, em
o que já se_ estragou, sej~m _necessários US$2,5 bilhões a cada março de 1933, Franklin Delano Roosevelt encontrou.a estruano, por um período de 5 an,os. Do contrjrio, se isso_ n~o . tura financeira americana etn ruínas. Eill_toda parte os bancos
for feitO; Um patrim6IJ.ío- estimado em US$150 bilhões será tinham sido forçados a fechar suas portas. Cerca de 14milhões
corroído anualmente, em US$2 bilhões, simplesmente pela de americanos estavam sem emprego, número proporcionalfalta de conservação.
mente maior do que o encontrado em qualquer outro país
Além das dotações nrçametitátias; ·sUigíu dos debates a do mundo.
Para se ter uma idéia mais precísa das dificuldades, o
proposta de passar à iiiicíativa privada a responsabilidade pela
conservação e- tecupetaçãu das rodovias, tr.ansformando-se número de desempregados e suas famílias somavam uma poo Governo· em órgão· fiscalizador. Essa ~f:liciativa_ teve boa , pulação total maior do que a do ~e_in9 Unido. Além disso,
aceitação entre os- partidpantes, tendo havido o compromisso as- tensões sociais Vã:rríain 9 país; e a sQciedade já não tinha
de estudá-la Com maís vagar e atenção, ria tentati~a éJe se mais confiança nas· classes dirigentes e em._seus governantes.
Em um trecho de seu discurso de posse, Roosevelt resuaquilatarem as vantagens e desvantagens da_sua adoção~
Concluíram ainda os integrantes do Redore ser _impor- mia a sifuação dos Estados Unidos da seguinte mane!ra: "Quetante: desenvolver ações no Congresso Nacionlli no sentido ro afirmar que creio friamente que a única coisa quê -devenlõs
,de restabelecer fonte permanente e estável de recursos vincu- temer é o próprio temor: um terror sem nome, sem justifi-
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cação, sem motivo, que paralisa os esforços necessários para
converter a retirada em avanço ... Nossa preocupação não
se origina em falta de substância ... Nossa principal tarefa
inicial é pôr o povo a trabalhar ... estou prep-atãdo, d~_ntro
do meu direito cOnstitUcional, a recOmendar as medidas requeridas por uma Nação abatida em meio a u:m- mundo também
abatido".
.
. ... _ ....
Nascia assim a política do New Deal, que iria revol~cjo[)ar
a economia americana profundamente. debilitada, e que significava planejameniO, reforma, recuperação, desenvolvimento
acelerado, e que levaria Franklin Rooseyelt a se teeleger consecutivamente_ p-ara a- presidência dos Estados Unidos, em
1936, 1940 e 1944, com esmagadora maioria de_ VofoS~ -.--Foi exatarnente nO ·bojo-da política do New Deal que
nasceu, em 1933, a OrganizaçãO do Vale do Tem;tessee. O
objetivo era _o de planejar o us9 adequado da terra e _das
águas de sete EstadOs na bacia do Tennessee, que corresw
pondia a uma área mais ou menos ~o tamanh9 d~ Ingla,terra
e Escócia jUntas. O grande- problema era domar o grande
rio~ -o 4"' em volume de água no país, iifigando 26 milhões
de acres de terra, nos -qua:is 3/4 da população se dedicavam
à agricUltura. Era uin rio Poderoso e sua: força selvagem não
era cOntrolada. Seu gran~~ volum~ d_e água,_ despej~d~ no
Ohio, freqüentemente forçava esse rio a transbordar, causando enchentes, que provocavam muitos milhões de dólares
de prejuízo todos os anos. s_eus períodqs de enchentes de
inverno· eram ·segUidOs por períodos_ de se'?a ~e verão, em .
que as águas baixavam, e era impossíVe1 navegar. Suas tremen~ _
das reservas de energia eram quase que completamente desperdiçadas.. As fazendas, os fazendeiros e os- agriCultores do
vale eram pobres porque não-conseguiam raciOn~~iZ<!-_f. _suas.atividades económicas. Qtiantó-à terrã.;-em maís de 1/3 do
total, já tinha sido completa ou parcialmente ~estruída pela
erosão:
- -------: _
COmo dissemos· anteriormente, a parte mais importaii.te
do plano era domar o rio, frear o desperdício de ~ua enorme
fonte tle energia, de modo a fazê-lo 4e:5~m_eenhar as_ suas
tarefas fundamentais. Milhaies de engenheiros foram convocados~ os recursos foram destinados e aplicados corretamente,
em centenas de reservatórios, diques. nos afluentes do_rio,
em diques de navegação profunda e em outias obras impo_r~
tantes de infra-estrutura básica.
·,
·
Os diques tinham uinãfunção tripla: controle das_enchei_l- _
tes~ navegação ç produção de energia. A água ~ra a~-ª-zenad~
durante a época das enchentes e libert~da quando_ o fluxo
do rio era pequenO. O projeto fá tinha mais que pago o seu
custo, pelo papel que desempenhara na redução das en_chent~s
de 1936 e 1937, e no inverno de 1942, especialmente, porque
proÇuziu a-energia tão n~cessáriâ-dtir_anté a'2-· G UeriaMundial.
O riivelamento das flutuações de acordo com a estação,
nesse rio, era parte do plano de proporcionar um· grande
sistema de riavegação que se estendess_e ao ano todo. O rio
se transformou numa -estrada <iue carreava enormes quanfi;.
dades de carga, e que auxiliava diretamente os habitantes_
do vale, tomando-lhes muito mais fácD ã venda dos ·seus-produtos e a compra de produtos vendidos por outros.
A fase de produção de energia, nos projetes, era muito
conhecida dos americanos, por causa da feroz oposição que
lhe faziam as companhias particUlares de utilidades públicas.
A razão desse ataque era evidente. Quando se comparavam
seus preços com-os da Organizaçã<> do Vale do Tefiriessee;-via-se quç elas estavam cobrando demais pela eletricidade.
O que aconteceu foi simplesmente que a produção e distri-
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blii-çáo de energia pelo Govefno trouxe corrente elétrica Jl!ã.is
barata. e em maior quantidade, aos americanos do Vale do_
Tennessee. As taxas da Organização por quilowatt/hora eram
cerca de metade das cobradas_ por empresas particulares de
eletricidade. urna média de 2.14 centavos de dólar; para os
consumidores que moravam no vale, em contraste com os
4.21 centavos de dólar para os que moravam no resto do
país.
O que se passou depois foi extremamente importante
para a economia da ár~a. As taxas menores p9r_ quilowatt/hora
significavam que serram coinprados _mais utensílios elétricos,.
e que_~e gastaria, :Pórtanto, ma'is quilowatt/hora. O número
m'édio,de quilowatt/hora usado por anO" nos Estados Unidos
era de 850, em 1939. Mas a média paraos340 mil consumidores
do Vale era de 1.179 quilowatts. À medida que as taxas diminuíam para os fregueses da Organiiaçâo do Vale do Tennessee. eles compravam mais refrigeradores, torradeiras. máquinãS de lavar; máquínas de _ordenhar e outros utensílios. A
venda de aparelhos domésticos elétricos aos habitantes do
vale, em agosto de 1938, foi de 114.942 dólares. ~m ag9sto_
de 1939 foi de 912.231 dólares.
As empresas- particUlares de energia haviam- orientado
seu_s _negócios no sentido de vender menos energia a· preços altos. A- Organização do Vale do Tennessee havia demonstrado que o oposto era verdadeirO. Vender energi~ a preçqs
baixos era mais vantajoso. E por trás dos llúmeros que mostraw
vaCQ. a aquisição crescente de aparelhos domésticos elétricos
estava_ o uso de mais eletricidade per capita no Vale do que
em qualquer outra região dos Estados- Unidos. Esse era o
atestado__ de que a área passava a set l!CoriO:mi~am~l).fe_ ~iá':'el,
e o seu povo conseguia, pela prirnéip v~·, ~lta produtiv,idade
em suas atividades econõmicas.
Essa alta de produtividade, Srs.~ Seriãdores-, se daria' ·éXatameõte- entre os fazendeiros, colonos·e outros produtores rurais. Efn 1933, uma fa~enda do Mississipi,_ ein cadâ fOo-,:~iSjm- ·nha de eletricidade. Na Geórgia, uma em 36; No rennessee,
uma em 25. Dez anóSdepois, n~ regíãc;> do Vale do Tenp.essee-,
um em cada 5 fazérideiros tinha eletricidade. Vale ressaltar
aüida que a região se tornara a segunda produtora de ~nerg_i~ .
dos Estados Unidos. Em surha, a energia n·as f~enãas era _
um--melboramente ainda maior-do que n~~ é~d~d~s. "f'o~ ~~~m:
pio, significava que'os faZendeiros disponam da água corrent~,
em vez do velho sistéma de bombear e carregar a água, comó
acontece no Nordeste, quando tem água. Antes da aplicação
do plano de desenvolvimento, as antigaS companhias fOrnecedoras de energia nã-o-estavam interessadas em fornecereletrlcidade aos habitantes rurais do Vale. A Organização do Vale
do Tennessee muddU completamente esse quadro. O: plano
tinha corno objetivo fonlecer energiã barata aos produtores,
e isSo fOi"conseguidô ãtravés de uma ação política séria, por
parte do Governo central dos Estados_ Unidos, _
_-Após algu_ns ~nos de fuJ!~iona!pen~p. era evidente o fantástféo progresso alcançado pela região. No que se refere ao
aproveitamento do solo. aliás um problema sério na região
nordestina brasileini, os progressos foram incríveis. Desde
a Guerra CivH. a úosão havia começado na região. Com
Uffiã -a:ÇãO cOrreta, milhOes de acres de terra foram recuper!idos
e colocados à disposição da agricultura. Agricultores e Governo, numa ação conjunta de combate à erosão, organiza~am
canaiS, aperfeiçoaram sistemas eficazes de irrigação, fizeram
inúmeras experiênd3s com o metafosfato e conseguiram com_
isso, produzir um fertilizante sadio, de alta qualidade. ~ pre·
ciso q. ~ se diga, também, que a população do Vale estava
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totalmente mobilizada e motivada para trabalhar c·om o Governo na recuperaçãO total da Região._ Dessa maneira, os
engenheiros e técnicos governamerltais puderam montar laboratórios para melhorar a qualidade da terra, testar novas sementes~ melhorar os métodos de _cultivo, enfim. iõStiú.iir ·no
seio da população no!as técll:icils _agrícola~ baseadas em custosbenefícios altaineiúe compensadores. Toda a população da
área, antes apática, descrente e desmotivada, pas_§)_ava a ver
no planejamento feito pela Organização do Vale doTennto:':ssee
a grande saída para superar a estagnação económi~-~gional. .
A Organização do Vale do Tennessee foi a grande experiê-nclã da América no campO do planejamentoregional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que-ãcon.teceu naquele
pedaço dos Estados_Unidos não foi ~enh_ull_l_ mil3.gre, nenhuiJ.la
dádiva divirta. O qUe se verificou, ·na realid-ade, e que ainda
hoje, sessenta 3no"s -depois, -chama a--atenção do mundo, foi
uma enorme vontade política de vencer a miséria~ 'o subdeSenvolvimento, a corrupção;-õ tráfico de influência,_o__ bOicote,
a falta de competência que existiam na regi~o. Essa ·é·a pfova
do que um Governo sério-é -capaz de fazer se tiver autorida~e
e determinação. Quase tOdos os rngredientes que existem hoje
no Nordeste, e que condenou a regiãO a péririanecer coilvivendo com a "'Idade da Pedra", existíai-ri também no Vale
do Tennessee, há quase 60 anos. Em aperias numa década,
o Presidente Roosevelt conseguiu_ aniquilar_ a corrupção,_ o
· __ --,- .,· ..
atraso e a ineficiênCia Política·.-~:Aqui no Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Nordeste continua sendo, depois de tantos e tantos anos, a vergonha nacional, o maior- bolsão de miséria do país, o gra!J.de
desafio à espera·de um·GoVernó sério, -qu~ deCida riaimeine
desmontar os interesSes espúrios que lutam para manter a
·
_----=-.::-_
região--no-mais seCUlar atraso.
São 1.556
kin.2 • de ierrã:S subdesenvolvidas, mflltratadas, utilizadas irraciori3lmCnte, castigã.das Peia eterna "'indústria da seca" e pela ação deletéria do~ lnt~resses políticos
regionais, reacionáriUs·e Conservadores. São 18% do território
nacional e cerca de 42 milhões de habitantes, condenados
por uma minoria, que deté~ ó poder econOmico- e ·político,
a viverem no marasmo-e nas mais arcaicâfielaÇóes eCÇmómicas
de produção.
É preciso repensar ~o- Nordeste e mudar radicalmente as
suas estruturas políticas, económicas e ·soei~- anacrôqi~_--
Foi assim que Franklin ROosevelt pensou 'OS Estados Unidos
e pensou o Vale do Tennessee com a sua política do New
Deal, erri plena recessão económica que Clie'gou a abalar seriamente os pilares da ec_onomia americana.É preCiso repetit~riluitas veZes, Sr. Pre~ident~. S~. Sen~
dores, que até hoje ainda não vimos um plano realmente
séri0 para acabar com as desigUaldades sociais e ultrapassar
a barreira do subdesenvolvimento do Nordeste. No início dos
anos 60, houve uma tentativa nesse sentido que culminou
c?ID a criação da Sudene, mas pouco tempo depois foi esvaZiado o grande sonho nordestinO. A Sudene foi p-ouco a pouco
sendo desativada.
O Presidente COllor assumiU a direção Política do País,
prometendo acabar com a crise e liquidar com a inflação.
Nada disso aconteceu,-e-mergulhamos ainda mais fu_ndo _na
recessão. A não ser o receituário do FMI, não se criou De'nhuma diretriz de recuperação- nãeional. nenhuma mobilização
da sociedade, e muito menos quaJquer plano concreto de desenvolvimento para o Nordeste. Aguardamos as definiçõeS
do Presidente Itamar nessa área.
·
·

oor

:

..-

•---

":·_o

_r-Jão podemos_ d_e fo,rma alguma virar ·as co'stas para o
Nordeste. Não podemos tampouco improvisai' políticas governamentais, desperdiçar recursos valiqsos em obras sem importância, e permitir que o paternalismo e a corrupção contiffuem
anUlando os pequenos ganhos de desenvolvimento.
É preciso portanto desmontar, de uma vez por todas,
o poder das oligarquias que ainda comandam todas as decisões
regionais. É preciso, enfim, r9mper a compfexa assodiçãO
de fatores histórico-cultUiã.i.s, çc:ooômicos, 'políticos -e sociais
qUe eStãO"IIa iaiz do subdesenvolvimento regionaL
Não se pode ne·gar que até hoje todas as ações d~ go~erno _
se realizaram na região, sem que hoUvesse qUalquer interesse
em mudar_ as_ estrut~ras sociaiS. e--rompe'i"'-éom- a~:reraÇões
de tipo paternalista entre as classes sociais.
·
Parece que as classes do~inantes ainda guardam muito
vivas as velhas imagens_ da CaSa Grailde __e da Senzala. As
relã.ções sq_ciais são pontilhadas pelos vícios herdados da sodedade escravocrata e pelo paternalismo· qu-e ocupa·um lugar
de deStaque no tecido sociaL
'
. Os padrões sociológicos ultrapassados incentivam,·assim,
o aprOfundamento do atraso e· a manutenção de_ estruturas
sólidas de subdesenvolvimento. O Nordeste· brasileüo· concentra 53% da pobreza abs6iuta do .Brasil._ apesar de seU Produto
Interno Bruto ter crescido mais do que o do. Japão hoS iíltimos
25 anOs. Isso deill(!DStra · cJara~ente a__ incrível___di_StQrç_ão da
eco,Jiõmia regional, ~ mostra também o tamanho da des~gu_al
_dade social e a imensa distância qué ·separa um "cidadão"
ric~_o de um homem _c_o_mum, em term-oS de distribUição de
~ejlc;!a.
_ _ ___ ~-Em relação à renda, em números absplutos, 23,7 mílhõés
de nordestinos vivem com urna re_nda famili~r per capita inferiot"~-uri:i quar'to de saláriO ·míntmó.'No Campo 'da mortalidade
in{ailt_ii; da_ desnutrição e do analfabetismo, os índices ·são
iguãis aos doS países mais atrasad~s do contirie.nte africano
e asiático. A miséria_ sociªl do Nqrdeste_ disputa palmo a palmo, com"ô' Haiti, o primeiro lugar· na América Latina. O
nordestlno IJasce_ com Umà expectativa de vida seis anos menor
d~_, 9_1:1~ . a prevista parã O brasileiro, de outras regiões. _Um~_
noi'destino vive em média 58,8 ánOS Coàtrà 64,9 a:noS ContabiIizàdõs para um brasileiro de outras regiões. De _Cada mil
crianças nascidas vivas, 79.6 não comple.ram unl ano ,d~e ~ida.
Para o resto do Brasil, a média da mortalidade infantil é
de <\7 ,5 por mil. No Sul a taxa é de 29,9, e no Su.deste, de
33,9 por· mil, segundo dados do instituto _BrasileirO de Geografia e Estatística (IBGE) em 1988. Cerca de 45.3% das
cria'íiç-as,'de zerO a cinco anos, sofrem de desnutrição, enquanto no Sudeste e no Sul a proporç·ão-é de 21,3% e 17,5%,
respectivamente.
·
Voltando à questão dã. cohcentra'çãõ 'da renda, érll 1988
os 5% _niais ricos conCentravam 41;8% da i-iqueza, eilép.l.anto
no Sudeste essa concentração era de 33 ~8"%. Por OutrO lado,
os 40% mais pobres entre os nordestinos detinhain 7,8% da
ren_da, contra 8,6% hb SUdeste. O Produto Interno Bruto
do Nordeste não chega à metade da média brasileira. A renda
per capita caiU de 928 dólares em 1980 para 918 dólares em
1988, o que corresponde a apenas 48% do PIB -per capita
do __ Sudeste em i970, e a 41% da taxa média do País em
1988. qu_e era de 2.241 dólares.~ ~ ~ ·
~ ~
Em algumas oportunidades, Sr. Presidente, Srs._S_en_a_dores, que analisei da tribuna desta Casa a realidade sócio-eco:nômica nordestina,_ defe~di que a deçolagem do desenvolvimentg_ !egionai passa necessariamente pela integração de
políticas económicas, a nível de suas Sob-regiões mais viáV"eü:
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q'ue são os cerrados, a zona da mata, _a zona c_:l~_ transição,
perímetros irrigados e áreas compensadas pela altitude, promovendo a coordenação com o semi-árido e fazendo diminuir
as pressões biológicas sobre as caating~s.
~- __
Para atingir pleriarnente.eSses_objetivos se fa~ necessária
a utilização de medidas específicas na seguinte direção:
1 - Estabelecimento de um zoneamento agroclimático
e socioeconômico com definição rigorosa_do- uso do solo;
·
2 - Recuperação gradativa das· áreas degradadas ou _em
processo de desertificação, com o objetlvo de --deSenvolver

projetas econórnícoS ViáVeiS; ·
3 -

Definição de uma política eficierite de utilização

das águas, onde a irrigação seja priOrizada e voltada para
a própria área, sem intermediários, e com o-objetivo de acabar
com a indústria da seca;
4 - Implementação de uma estrutura de acu-mulação
de água que tenha iníCio na zoila rural e atinja vilas, :Povoados,
distritoS e sedes dos municípiOs. Essa experiência ficou muito
clara no Vale do Tennessee, com a construção de diques,
canais, pequenos açudes, pontes, reservatórios, poços, cisternas e outras pequenas_obras de infra-estrutura básica. A região
do São Francisco aguarda a decisão política de um governo
para aproveitar toda sua potencialidade através de projetas
como o executado no Vale do Tennessee;
5 - Promoção de investimentos importantes em pesquisas agropecuárias, para permitir a ütilização racional e rentável
dos solos economicamente produtivos;
6 - Fixação de populações em áreas economicame~te
viáveis, atraVés da implantação de uma reforma agrária séria
e planejada;
~
7 -Manutenção de uma política de defesa e de assistência
aos pequenos agricultores que se dedicam a uma ag-D:cultura
de subsistência;
8 ___: OrganizaÇãO -de_ uiri sisteri:Ia educacional capaz de
vencer a curto prazo o analfabetismo;
9 - Implantação de uma infra-estrutura social básica,
para vencer a ignorância e as e_ridemias que vitimam principalmente milhares de crianças e adultos jovens a cada. ano._
Precisamos elaborar o nosso própriO modelo de desenvolvimento, que deve partir de um maior e ma_is profundo conhecimento de nossa realidade, em múltiplas formas e em sua~
particularidades regionais.
Já vivemo·s a fase em que se procurava fazer acreditar
que o simples crescimento industrial, implantado à custa de
grandes sacrifícios e de concessões enormes ·a empresas estrangeiras, tiraria o Pafs do subdesenvolvimento. Os economistas
e mentores dessa política esqueceram que, no Brasil, uma
agricultura de tipo colonial, baseada no latifúndio e na produção para exportação, não poderia servir de suporte para urna
política de industrialização com desenvolvimento. Daí o cresd~
mento industrial ter sido feito sem que houvesse, paralelamente, a melhoria das condições de vida da grande maioria
da população, provocando um crescimento urOano desordenado e a marginalização de grande parte de nossa população.
Nossa estrutura fundiária, altamente concentradora da·
propriedade da terra em mãos de pequenos gtupos de pessoas,
continuou a permitir que os proprietários mantivesSem o siste-..
ma de ocupação extensiva -do solo, e que, ao trabalhador
agljcola, restassem pOucas alternativas de emprego e uma
quase impossibilidade de acesso à propriedade da terra.
.
Os órgãos governamentais sempre estimularam- a -inodernização da agricultura, dando aos proprietários'tnédios e grandes uma série de vantagens e facilidades, deixando margina-
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lizadosos pequenos proprietários e -os trabalhaáores sein terra.
O panorama ·agr1cola do Nordeste mostra claramente essa
distorção.
Assim, em nome Qe um aumento da produtividade e
dé uma diminuição cio ~usto de produção, estimulou-se a mecanização agrícola. provocando nas áreas de solos poucos profundos e de encostas inclinadas uma acele-ração do processo
erosiVO, aléin do desemprego e da expulsão de camponeses
pobres da terra. Em outras áreas, estimulou-se o desenvolvimento da cultura de pastagens, acabando com o fornecimento, por parte dos proprietários, de faiXãS de terras a agricultores, para cultivarem vários produtos como algodão, milho, feijão e __fava._ O estímulo à expansão da pecuária fez
com que a criação de gado passasse a ocupar áreas anteriormente ocupadas por atividades agrícolas, desempregando os
pequenos agricultores e esvaziando o campo para dar lugar
ao boi.
Gostaria de ress-altar que; àurante- todos esses anos, permaneci na linha de frente contra tod~s aqueles que se comprometeram com o modelo tecnocrático de desenvolvimento econômico que levou nosso País à ruína.
Como homem público, sempre defendi urna posição científica-de formação de, uma tecnologia naciOnal. desenvolvida
a partii de um maiorconhecimento e observação de nossa
realidade, e visando a beneficiar o povo brasileiro, e não
a grupos económicos poderosos e quase sempre transnacionals.
--- --·
_ O futuro do -Nordeste e o pleno desenvolvimento da regiâç não será conquisúido unicamente__através de ações govername:ntais isoladas. É preciso que suas elites intelectuais, suas
lideianças sociais mais autênticas. seus empresários niãís mo:.
demos e seus representantes políticos mais esclarecidos_ discutam em conjunto os problemas regionais, mobilizem seus Estados e exijam a rnudaoça_ do status quo.
Sem mobilização global e com desarticulação não se cheg_ará a_nenhum lugar: Se não aconteç~r es-~(.! un.idaÇ~ e_identidade de pensamento, a região Nordestina entrará no século
XXI arrastando a sua. miséria e o seu --atraso-:- Por mais um
século havermos_ de chorar muitas- mágoas e nossos desencaDtôS.·
OSR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB - AL. Pronuncia
o seguinte discurso.)-:- Sr. President~, S~ e ~rs. Senadores,
o SindiCato dos BanCários do Estado de Alagoas, que esteve
presente na luta pela reabertura do Produban e sempre levantou a bandeira em defesa dos bancos públicos, estaduais, regionais e federais, apela para que seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado da Fazenda, para sua apreciação, a operação
visando a celebração dos contratos referentes ao volume dos
créditos que as empresas detêm junto à União, de acordo
com a Póttaria SFN n9 82, de 15 de maio de 1992, com base
nos seguinte_s fatos:·
a) quando das assinaturas dos contratos de recomposiç·ão
das dívidas das empresas produtoras de açúcar do Estado
de Alagoas, junto ao Produban, havia interligação para que
simultaneamente com os recursos recebidos, fossem resgatados Certificados de Depósitos Bancários de emissão do referido Banco renegociados com credores, quando da reab.ertura
do Produban em setembro de 1989;
b) nos períodos das safras 89/90 e 90/91, mediante as
liberações dos subsídios de equalização do açúcar, efetivados
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a crédito da conta de Reserva Bancária do Produban, as empresas produtoras de açúcar liquidaram os seus débito5_ junto

ao Banco, o que possibilitou que fossem resgatados os, CDB
vencíveis naquele mesmo período;
c) com relação à safra 91192, aquelas empresas-devedoras
do Banco encontram-se _com Suas parcelas vencidas a partir
de novembro de 1991 até março de_1992, e ainda _não regulari-

zadas pela falta de liberação dos seus subsídios;
__
d) o então Miriistro da EcOnomia, Fazenda e Planejamento defir:üu que _os _créditos d~~idos pelas empresas contra
a União--seriam permutados por Moeda de Privatização, no
valor equivalente ao saldo do s~bsídio de equalização, vigente
até janeiro de 1992;
e) conforme atos publicados no Diário Oficial da União,
nos dias 28 de setembro e 2 de outubro de 1992, já foram
aprovadas várias operações e autorizada a celebração dos contratos para algumas empresas sediadas neste Estado;
f) o Produban encontra-se com elevado valor de parcelas
de empréstimos vencidas e não pagas, de responsabilidade
de empresas produtoras de açúcar, ao ·aguardo da liberação
daqueles recursos, para que se efetive as regularizações;
g) em consequência deste fato e com base em normativos
do Banco Central dO Brasil (Resolução n" 1748), as receitas
calculadas e contabilizadas nas operações classificadas "em
atraso" são escrituradas em .. receita a apropriar", que atual
mente se eleva a quase oitenta bilhões de cruzeiros;
h) com o não registro efetivo deste rendimento, quando
as despesas de operações passivas (CDB) são reg1strildas pelo
regime de competência e efetivamente desembolsada em cada
vencimento, a referida Instituição está na iminência di se
apresentar com patrimóniO líquido negativo aO enc-erramento
do balancete de novembro de 1992;
i) as empresas produtoras de açúcar deste Estado, credoras da União e que em pagame~t9__ receberão "Moeda de
Privatização", já nomearani o Produban como seu custodiante
junto a CETIP, inclUsive autorizando a transferência de_ seus
créditos para aquele Banco.
Tenho a certeza de que o assunto merecerá a ate_nçáo
dos Srs. Senadores e conto com o acolhimento, por parte
do Sr. Ministro da Fazenda, do pleito que ora encetamos;~
O SR; PRESIDENTE (Bel! o Parga) - Concedo a palavra
ao nobre Senador Odacir SoareS.
O SR. ODACIR SOARES (PFC- ~RO~. Pronuncia o se-~
guinte discur:::;o.) --- Srs~ Presidente, s~~ e Srs. Senact_ores,
é do conhecimento deste plenário a frequêncíã com que cOmpareço a esta tribuna para me bater pela cau-~a- do funcionalismo público.
Sou dos que consi_deram pré-requisito de mo~e~nidade
uma administração públü~a eficiente, agilizada por um funcionalismo bem qualificado, além de bem mç.tivado por tratamento condigno.
-_ _
_
_
Essa corivicÇão é _continuamente realimentada pela farta
correspondência que chega a meu gabinete, ender~ça9a por
servidores públicos lotados nas diversas regiões do País.
Ainda dias atrás, veio-me às _mãos utna citr_fa inuito expressiva, -subscrita pelo_-servidor plíblico Luiz Fernando Campos Neves, lotado no Instituto Brasileiro do Património Cultural, no Estado de Sergipe. Além dC:_senSibilizar-me, sobremaneira, a citadacorrespondência pareceu-me, até certo ponto,
paradigmática-~
_
É que ela veio confirmar --Váriãs obviedades, que, não
raro, deixamos de levar na devida conta.

Deze~bro

de 1992

A primeira delas é a de que o informativo da hora nacional,_ transmitido a todo território brasileiro, em cadeia de
emissoras comandadas pela Radiobrás, constitui poderoso,
senão -úfliCO veículo de dlvulgã.ção da atividade parlamentar
neste País. Isso revela-s~ evidente, quando o referido missivista relembra ter ouvido, "algum tempo atrás", pronuncia-mento meU em favor do benefício ·~vale- refeição", manifestando sUa esperança de que tal benefício seja estendido a
toda classe _dos servidores públicos.
Outra obviedade. confirmada na mesma Catt~, é_ a de
que, a despeito de tudo o que se diz em contrário, as· esperanças 4o_~ervidor p_úblico, como aliás de todas as categorias
funcionais, quando desafiadas por _algum problema que_ as
moleSta, -sempre acabam convergindo para os representa-ntes
do povo no Congresso Nacional.
Nesse sentido, são sinto-máticas estas afirmativas do já
citado missivista:
"Sempre que ouço a Hora Nacional, anseio por
ouvir uma esperança para nossos filhoS: .. Por isso é
que escrevo para -vossa ExcelênCia, para que nãO se
esqueça desta classe tão mal compreendida ... e que
necessita de urna valorizaçâo-, que Certamente s6 poderá vir dos senhores .. :- Que em 1993 possamos contar
com a sempre prestimosa ajuda de parlamentares de
vossa envergadura".
_
Por -Uitínio, a maiS grave das obvi~daçl~s. ou como diria
Nelson Rodrigues, o óbvio ululante, desnudado na mensagem
desse respeitável servidor público, é o de que a penúria anda
rondando largos contingentes da sofrida classe dos servidores
_
_
_
-~-' ____
_
públicos. ____ ,
- --Caso contrário, esSe asSiStente técnico adffi{niStrativo não_
se abalaria a escrever-nos para encarecer a necessidade da
universalização_ do benefício do vale-refeição, entre todos os
.
_
órgãos da administração pública.
P~~ tudo_iss9, Sr. _Presidente, é que, daqui desta tribuna,
eu manifesto meu apoio ao apelo desse servídor, assim como
reitero~ _en~aticamente, minha disPOsição de lutar em favor
de seu legítimo reclamo.
Pois, afinal, Sr. Presidente, a última calamidade que eu
toleraria abatendo-se sobre nós seria essa de ver a laboriosa
classe dos funcionários públicos transforma_da em desamparados marmiteiros, à míngua de melhores reçu~o~ que lhes
asse-gurem uma refeição coridigná, no iritervalo de seus turnos
de trabalho.
~.O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Na presente sessão
terminou o prazo pàra apresentação de emendas às seguintes
matérias:
~-Projeto de Decreto Legislativo n' 2, de 1986 (n' 97/SS
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção.
de Viena sobre Respónsabilidade .Civil por Danos Nucleares,
concluída em Viena, a 21 de maio de 1963;. e
-Projeto de Resolução n\' 91, de 1992, de autoria do
Se~_êdor Be~_ Ver~s., que altera artigos do Regulamento AdministrativO do Senado Federal, reestrutura o Serviço de Segurança e dá outras providências.
Ao .Projeto de Decreto Legislativo n 9 2, de 1986, não
foram apreseptadas emendas. _
A matéria será_ incluída em Ordem do Dia, oportunamente.
Ao Projeto de ReSolução n9 91, de 1992, foram apresentadas t~ês emendas, que _serão lidas pelo Sr. J9 Secretário.
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São lidas as seguintes

EMENDAS OFERECIDAS AO
PROJETO DE RESOI..UÇÃO N•" 91, DE 1992

Altera artigos do Regulamento Admilrlstrativo do
Senado Federal, reestrutura o serviço de segurança.
E dá outras providências, nos termos do art. 401, §
1'~', do Regimento Interno.

EMENDAN'1
A emenda do Projeto de Resolu'ção n"' 91, de 1992, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Altera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal e dá outras providências."
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1992.
EMENDAN•2
Inclua-se onde couber:
"Art. Aos servidores aos quais incumbem atividades relacionadas com a ctmdução ·ctc veículos motorizados utilizados no transporte de Senadores será devida
a função gratificada equivalente à FG-3.'.~
- -

Justificação
Os _servidores mencionadOs' no teXto da- emenda, ãléffi
de trabalharem, muitas- vezeS, ãqU.ém e além do horário normal da jornada de trabalho, sem compensação remuneratória,
desempenham tarefas que ultrapassam as de simples motorista, posto que são responsáveis pela própria segurança do
Parlamentar.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1992. -Humberto
Lucena.

EMENDAN'3
Acresce~te-se a seguinte emenda aditiva ao Projeto:
O parágrafo único do art. 184, e os arts. 185, 186, 187,
188 e 309 do Regulamento Administrativo do Senado Federal,
aprovados pela Resolução n 9 58, de 10 de riOvembrO de 1972,
passa a vigorar conra Séguinte redação:
"Art. 184. ·············-·····--····•··'·~-·--'•···'···-··
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de
Ata:
I -Gabinete;
II - Seção de Administração
III- Serviço de Redação do Expediente;
IV ~Serviço de Redação da Ordem do Dia;
V -Serviço de Atas do Congresso Nacional;
Vl- Serviço de Digitação e Informática;
Vll- Seção de Apoio à Elaboração de Atas;
Vlll -Seção de Conferência e Revisão.
Art. 185.. A Seção de Administração compete
receber, controlar e distribuir o expediente da Subsecretaria; requisitar, controlar e distribuir material; receber, informar e encaminhar processos; redigir a correspondência e executar o serviço datilográfico da Subsecretaria; arquivar e manter registro da correspondência realizada; organizar a consolidação dos dados
estatísticos; proceder ao controle interno do pessoal
da Subsecretaria; encaminhar informações ao Sistema
de ProcesSamento de Dados, de acordo com as normas
de procedimento pertineçtes; receber e encaminhar ao
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setor com-petente o registro de presença dos_ Sanadores
às sessões e reuniões do Senado Federal e Congresso
Nacional, e executar outras tarefas correlatas.
Art. 186. Ao Serviço de Redação do Expediente
compete acompanhar as sessões e reuniões do Senado
Federal, registrando em livro próprio as Ocorrências
verificadas e recomendações recebidas; redigir e Qrganizar os sumários das atas e reuniões do Senado Federal; redigir e organizar as atas e reuriiões do Senado
Federal; numerar as proposições lidas; proceder ao registro das ações legislativas das proposições lidas, de
acordo com as normas de procedimento pertinentes,
fazer juntada dos documentos que devam figurar nos
processos; providenciar os avulsos de proposições; e
desenvolver outras tarefas peculiares a sua linha de
atividades, na parte relativa a Hora do Expediente.
Art. 187. Ao Serviço de Redação da Ordem do
Dia compete acompanhar as sessões e reuniões do Senado Federal, registrando em livro próprio as ocorrências verificadas e recomendações recebidas; redigir e
organizar os sumários das atas e reuniões do Senado
Federal; redigir e organizar~$ atas e reuiiiões do Senado Federal; numerar- as proposições lidas e sujeitas
à deliberação do Plenário; proceder ao registro das
ações legislativas das proposições lidas e sujeitas à deliberação do Plenário, de acordo com as normas de procedimento pertinentes; fazer juq_tada dos dçcumentos
que devam figurai riOs processos; providenciar os avulsos de proposições; e desenvolver outras tarefas peculjares a sua linha de atividades, na parte relativa a
Ordem do Dia.
Art. 188. Ao Serviço de.~?-tas do Congresso Nacional compete acompanhar as sessões e ~uniões do
Congre~ Nacional: re_gistrando em livro próprio as
ocorrências verificadas e recomendações_ rec_t;:l>idas; redigir e organizar os sumários das atas e reuiliOes do
Congresso Nacional; numerar as proposições lidas e
- sujeitas à deliberação do Plenário; proceder ao registro
das ações legislativas das proposições lidas e submetidas
à deliberação do Plenário, de acordo com as normas
· de procedimento pertinentes; fazer juntada dos doeu~
mentos que devam figurar nos processos; providenciar
-os avulsos de proposições e de vetos e desenvolver
outraS tarefas peculiares a sua linha de atividades.
• • • • • • • • • • • • +>

·········~·-·······

• .__;.;, • • • • •

J~ • .::.:."o-ih ..... ~ ••••• .

Aos Auxiliares-de Ata incunlbe auxi~
liar o titular da Subsecretaria e os Chefes de Serviço
e de Seção na elaboração das atas das sessões do Congresso Nacional e do Senado Federal na execução das
atividades compreendidas na linhas de sua competência; e desempenhar outras atividades peculiares à função.
.
Art. 309.

Inclua-se imediatamente após ao art. 188, os seguintes
artigos renumerando-se os demais:
"Art. Ao Serviço de Digitação e InformáÍi~ com~
pete excutar a digitação _de documentos e proposições
legislativas para avulsos e que devam figurar- naS atas
circunstanciadas das sessões e reuniões do Senado Fe~
deral e do Congresso Nacional; selecionar, conferir,
alterar, corrigir, proceder a consolidação de tel(tos e
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processar dados, por meio maghétkõ; e desenvolver
A impressão dos avulsos e do Diário do Congresso é feita,
então, após o prazo desejado, uma vez que o Cegraf não
outras tarefas peculiares a sua linha de atividade."
se diz em condiçõe_s de digitar todo o material recebido, já
"Art. À Seção de Apoio à Elaboração de Atas
com·pete receber, controlar c organizar- O expediente
que este não está indo em meio magnétiCo ou em cOndições
de ser fotografado, e ainda o_ imprimir em tempo hábil.
lido em sessão e as proposições submetidas à delibeA aplicação da sistemática proposta tem como objetivo
ração -do Plenário; proceder a confecção de avulsos
dar condições para que a Subsecretaria de Ata e:x:ecl!te 9e
de proposições legislativas e de_ publicações que devam
forma mais eficiente -a preparação da ata até a sua etapa
ser feitas; encaminhar informações ao sisteina de processamento de dados, de acordo com as normas de. _final, o que traria como benefício imediato o controle sobre
o tempo gasto para a preparação da mesma.
procedimento pertinentes; arquivar, pal-a conferência
Este controle permitirá o envio de um arquivo em meio
e revisão-, c6pías -das proposições lidas e submetidas
magnético, contendo o texto final a ser impresso-, para o Ceà c-onsideração do Plenário e outros dOcumentos de
graf, em menor espaço de tempo, o que culminaria com o
interesse; e executar outras tarefas correlatas."maior benefício esperado - A impressão doDiário do Con" Art. À Seção de Conferência e Revisão compete
gresso em tempo hábil, ou no prazo mais breve possível."
revisar os sumáóos e as atas circunstanciadas das sessões e reuniões do Congresso Nacional e Senado Fede~
As modificações sugeridas na tabela__9-e f1,1nções gratificadas se justifiCam ·pela pfóPiia reformulação da estrutura
ral, publicados no Diário do Congresso Nacional, providenciando a republicação dos textos ou a sua correção;
da Subsecretaria e pela necessidade de se dar uma distribuição
mais justa e co_erente aos graus de responsabilidade.
e executar outras tarefas correlatas.''
-Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1992. - Beni Veras .
.......................................... : ...... ~.~--.:~: ....--·~·
"A Tabela de Funções Gratificadas, da SubsecreO "SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - A matéria será
taria de Ata. código 11.02.03, constante do item III,
despachada às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadado Anexo II, do Regulamento Administrativo do Senania, e Piretora, para exame do projeto e das emendas .
. do Federal, passa a vigorar com a Seguinte redação:
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Nada mais havenSfmbolo
N° de FunçOes Denominação
do a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando
pata a sessão extraordinária, a reã.Iizar-se hoje, às-18h, ante. FG-1
Assíszcntc Técnico
01
riorniente convocada, a seguinte
FG-1
Chefe de Serviço
04
FG-2
Chefe de Seção
03
ORDEMDODlA
FG-2
Secretário de Gabinete:
01
Auxiliar
de
Controle
de
01
-IFG-3
Informaçoes
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
FG-3
08
Auxiliar de Ata
N' 88, DE 1992
FG-4"
Auxi!íar de Gabinete
01
(Incluído em Ordem do Pia nos termos
do art. 281 do Regimento Interno)
Justificação
Discussão, em turno único, do Projeto -de pecreto Legis"A presente emenda tem como objetivo permitir a raciolativo n' 88. de 1992 (n' 212192, na Câmara dos Deputados),
nalização dos esforços dispendidos pela Sub~ecretaria de Ata,
que aprova o texto do "Acordo da Sede" entre o Governo
de forma_ a permitir ritelhOr aproveitamento da sua força de
da República Federativa do Brasil e o Parlamento Latino-Atrabalho: Os esforços deverão _ser, então, dirigidos para o
mericano, assinado em Brasilia, em 8-8-92, tendo
.
desenvolvimento de atividades que visem a agilização do proPARECER FAVORÁVEL. sob n' 450, de 1992. da Cocesso de montagem das atas circunstanciadas do Senado Fedemissão
ral e do Congresso Nacional.
__
=-- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A montagem da ata em menor tempo, qüe deverá ser
·O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Está encerrada
concluída ainda na Subsecretaria de Ata, permitiriá maior
a sessão.
velocidade na emissãO de avulsos e do Diário do Congresso
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 20 minutos.)
Nacional, feita -pelo Cegraf.
·
·

Ata da 279a Sessão, em 10 de dezembro de 19922• Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura

:.._ EXTRAORDINÁRIAPresidência· do Sr. Bello Parga
reo Mello - Bello Parga - Beni Veras - carlos De'Carli Garlos Patrocfnio - César Dias - Chagas Rodrigues - Cid
Saboia de carvalho- Darcy Ribeiro- Dario Pereira- DivalAflonso camargo - Almir Gabriel - AÍufzio Bezerra do Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Gerson ca- Amazonino Mendes - Amir Lando - Antonio Mariz - Au- ' mata - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel

ÀS 18 HORAS, AÓfAM.SB PRBSBNTES"õSSRS.
SBNADORF-8:
.
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Freitas- Iram Saraiva - lrapuan Costa Jú~ior- J?rbaS Passarinho- Joao Calmon- Jolio França- Jolio Rocha- Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho - Jose Fogaça -: Jose Paulo
Bisai- José Richa- Júlio Campos- Júnia Marise- Jutahy
Magalbaes- Juvêncio Dias- Lavoisier Maia - Levy Dias J..ouremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor --Márcio Lacerda -Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides- Meira Filho- Moisé:s Abra.o- Nelson Wedekin- Ncy Maranhão- Odacir Soares - Onofre Quinan -:- Pedro Simon- Pedro Teixeira- Rachid Saldanha Derzi- Raimundo Lira - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela
Filho - Valmir Campelo - Wilson Martins.

Levy Dias.
PDT: Pedro Teixeira.
PRN: Júnia Marise.

PDS: Lucídio Portella.
PDC: Amazonino Mendes.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO .
N' 88, DE !992

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- A lista de presença

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art.
281 do Regimento Interno).
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto

Legislativo n•• 88. de 1992 (n' 212/92, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do "'Acordo da·Sede"
entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Parlamento Latino~ Americano, assinado em Brasí~

REQUERIMENTO N• 905, OE 1992

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1992. -Humberto
Lucena - Magno Bacelar - Odacir Soares - Louremberg
Nunes Rocha- Nelson Wedekin- Chagas Rodrigues.

REQUERIMENTO N• 906, DE 1992
Requeremos urgência, nos termo~ d~__ arr:- ~~_!_ __ alínea c,
do Regimento Interno, para o Ofício n"' S/59, de 1992, relativo
a pleito do Governo do Estado de Minas Gerais.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1992. ~ Ney Mara~
nhão- Magno Bacelar- Louremberg Nunes Rocha- Marco
Maciel - Cid Sabóia de Carvalho.
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acusa o comparecirrie"rito de 65 Srs. Senadores. havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iriiciã.iilós_ nossos trabalhos.
Sobre a mesa. requerimentos que Serão lidos pelo Sr.
}'?Secretário.
São lidos os seguintes

RequeremoS urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento InterOo, pãra o Projeto de Resolução n"' 91,
de 1992,_de autoria do Senador Beni V eras, -que "'altera artigos
do Regulamento Administrativo do Senado Federal, reestru~
tura o Serviço de Segurança, e dá outras providências".

Sexta-fe(ra 11

lia, em 8·8-92. tendo_
·
.
PARECER FAVORÁVEL, sob n·' 450, de 1992,
da Comissão· - de Relações ExteriOres e Defesa Nacional
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Co!llissãb Dlretorã. para a redaç30 final.

O SR. PRESIDENTE (Bel! o Parga) -Esgotada a matéria

Esses_requeri·

constante da Ordem do Dia.
Passa~se agora à votação do Requerimento n~> 905/92,
de urgência, lido no Expediente, para o OfícioS/59, de 1992.
Os Srs. SenadoreS que aprovam queiram permaneCer sen·:-

mentes serão votados após a Ordem_ do Dia._ na forma do
art. 340, inciso II do Regimento Interno.
Na sessão de 21 de novembro último, foi lida a proposta
de emenda à Constituição n<:J 11. de 1992, de autoria do Senador Iram Saraiva e Oüirós S"rs-. Senadof-es, que altera o art.

Aprovado.
_____
____
_
Aprovado o requerimento, a matéria a- que se refere figu~,
rará na Ordem do Dia da segu_n_da Sessão ordinária subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Bello -Parga) -

tados. (Pausa.)
-O

52, inciso III, os arts. 119, 120 e 128, suprime o § 2" do
art. 121 da ConstituiÇão Federal e adita dispositivos ao Ato
das Disposições Constitucionais Tr'ansit6rias.__
.
A Presidência erii obediência aO dispo~•itÕ rio art'--- 356,
do Regimento In.térno, e de acordo com as indicaç6es das
lideranças, designa a seguirite_comlssão para emitir parecer
sobre a matéria, no prazo _de 30 dias, improrrogáveis:

PMDB: Alfredo Campos,
José Fogaça
Mansueto de Lavor
Cid Sabóia de Carvalho
César Dias.
PFL: Francisco Rollcmberg
João Rocha
Henrique Almeida.

PSDB: Beni Veras
Jutahy Magalhães.

- O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Passa·se à votação
do _R~queririlento -n? 906192, de urgência, lido no Expediente,
para o Projeto de Resolução n"" 91192.
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 SL!-bse- __ qüt.:nte.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -

Sobre a mesa,

redação final de proposição, aprovada na Ordem do Dia de
hoje, e que, nos termos do parágrafo único do art. 320-do
Regimento Interno, não-havendo objeção do Plenário, será
lida pelo Sr. 1~ Secretário.
_
É lida a seguinte
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PARECER N• 454, DE 1992
(Da COmissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 88, de 1992.

da .ç.edação final do Projeto de_ Decreto Legislativo n~ _88_,
-de 1992, que aprova o texto do Acordo da Sede entre o GoVetho da Repúblíca Federativa do Bra_sil_ e o Parlamento Latino-Americano, assiilado em Brasilia, em 8 de julho de 1992.
Sala das Sessões, !O de dezembro de 1992. -Bello Parga.

A Comissão DiretOra apfesé:nta -areaação fiflal ctO Pl-ojeto
de Decreto Legislativo n" 88, de 1992. que aprova o texto
do Acordo da Sede entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Parlamento -Latino-Americarfó, assTi13.do em
Brasilia, em 8 de agosto de 1992.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Meira Filho, Relator --....:..
Beniveras - Márcio Lacerda.
ANEXO AO PARECER N• 454, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 88, de 1992 (n• 212, de 1992, na Câmara dos Deputados).

·O SR- PRESIDENTE (BelloParga)- Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Discussão da redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n' 88, de 1992 (n• 212/92, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do "Acordo da Sede"
en~re o Governo da_República Federativa do Brasil
e 6 Parlamento Latino-Americano, assinado em Brasília, em 8-8-92
Em discusSão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro adiscussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiraní permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
O projeto vai à ·promulgaçãO.

Faço saber que o_Cong-resso Nacional aprovou-,- eu, Presi-

dente do Senado Fderal,

no~

termos do art. 48. item 28, do

Regimento Interno, promulgo o ~eguinte
DECRETO LÉGlSLATIVO N'
, DE 1992
Aprova o texto do Acordo de Sede entre o G-overno
da República Federativa do Brasil e o Parlamento Latino-Americano, assinado em Brasília, em 8 de julho de
1992.
Art. 1~ É aprovado o texto çlQ_Acordo de Sede entre
o GOV"erno_ da República Federativa do Brasil e__ o Parlamento
Latino-Americano, assinado em _Brasília, effi 8 de julho de
1992.
Parágrafo único; _Estão sujeitos à ·apreciaçãO-dO Congresso Nacional quaisquer aros que resultem em_ revisão d_este
Acordo, os acordos adicionais previstos no att. 26 deste Acor~
do~ bem como quaisquer atas que, nos férmos dO 3rt.· 49,
inciso I da Constituição Fêderal, acarretelll: encargos ou _co~
promissos gravosos ao patrifuôniO nacional.
Art. 2~ Este DeCreto Legislativo entre em Vigor n~ data
de sua publicação.
·
O SR- PRESIDENTE (Bello Parga) - O parecer vai
à publicaçáo.
Sobre a mesa, requerÜÍlérito que se_rá ·lido pêlO-- Sr. 1"
Secretário.
~-É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 907, DE 1992
Nos termos do art. 321 do Regimento Intefi!O, re_queiro
~ispensa de publicação, -para imediata ,discussão e votação,

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Nada mais
havendo_ a tratar, a Presidêllcia vai encerrar os trabalhos, designado para a sessão e_xtr-aordinária, a ré3.Iizar-se hoje, às 18h20min, anteriormente convocada,
a seguinte

ORDEM DO DIA
-1PRQJET0t5E RESOLÚÇÃO
N• 74, DE 1991

Discussão, em turno único, do Projeto de -Resolução n~ 74~ de 1991, de autoria do S_enador Garibaldi
Alves Filho, que altera dispositivos do RegimentO Interno referentes à tramitação de Proposta de Eme_nda
'à Constituição, tendo
,
. _~·
.
PARECERES, sob n• 439 e 440, de 1992, das
Comissõ_e's
--de ConstituJção, Justiça e Cidadania, favorável,
nos termos do Substitutivo qüe apresema; e
- Diretora, favorável ao Substitutivo da Comissão _
de Constituição, JustiÇa e Cidadania.

9 SR- PRESIDENTE (Bello Parga) ,--- Está,encerrada
a sessão:
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 2f) minutos.)~
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Ata da 28Qll Sessão, em 10 de dezembro de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. BeiJo Parga
ÀS 18 HORAS E 20 MINUTOS, ACHAM-SE_PRJ;SENTES OS SRS. SENADORJ;S:
.

Aflonso Camargo - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra
- Amazonino Mendes - Amir I..ando - Antonio Mariz - Au-

reo Mello - Bello Farga - Beni V eras -., Carlos De'Carli Carlos Patrócfnio - César Dias - Cbagas Rodrigues - Cid
Sabola de Carvalho- Darcy Ribeiro- Dario Pereira- Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Ger8on Camata - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel
~rei tas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho - J oao Calmon - J oao França - J oao Rocha - Jonas
Pinheiro - Josaphat Marinho - José Fogaça - José Paulo
Biso! -José Richa- Júlio Campos - Júnia Marise - Jutahy
Magalhães - J uvêncio Dias - Lavoisier Maia - Levy Dias Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Abrao- Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela
Filho - Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- A lista de presença
acusam o co,mpareCí:riiéiito de 65 Sis. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção
de Deus, iniciamos nossos trabalhos. OSr.1~ SeCretáriO procederá à leitura do ExpedJente. __
É lido ~ seguinte:

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N• 455, DE 1992
Da ComiSsâO de Relélçõ-es Exteriores e Defesa Naclonai, sobre o ·Projeto de Decr~to Legislativo n"' 85,
de 1992 (n' 104-B, de 1991, na origem), que "aprova
o texo do Acordo de Seguridade Social, celebrado entre
o Governo da República Federativa- de;> Brasil_e o Qoverno da República Portuguesa, assinado em Brasília,
em 07 de maio de 1991."
Relator: Selllldo.- Jonas Pinheiro
. . Através da Mensagem n"' 3(Rf;-de-1991, o Senhor Presidente da República encaminhou ao Congresso Na_çional o
texto do Acordo de Seguridade Social ou Segurança Social,
firmado entre o Brasil e Portugal em 7 de maio de 1991,
por ocasião, da visita oficial que o· Doutor Aníbal Cavaco
Silva, Presidente do Conselho d~ Ministros daquele País, realizou ao Brasil.

_ A citada Ménsagem foi_ antei"l'~nnen-ie- exaniín:idã-[>e"Ia
Comissão de Relações ExteriOreS da _Cã_~~fã-áOs Deputados,
que se manifestou favorave1inente a ela e apresentou o presente Projeto de Decreto Legislativo, que aprova o texto dO
Acordo em tela. Naquela mesma Casa, foram também ouvidas
a:s·comiss6es âe Constituição e Justíça e c;le Reda_ção_e a
de Se"guridade Social e Família, que tainbém- Opínaram favoravelmente ao referido Projeto de Decreto Legislativo.
Nos termos regimentais, deve este órgão técnico pronunciar-se quanto ao mérito da matéria.
O menciondo Acordo tem como -principal objetivo a me-.
lhoria da situação dos cidadãos dos dois páises no domínio
social, ao mesmo tempo que aperfeiçoa os termos do Acordo
de Previdência· Sõcíal, de 1969, através_ de dispostivos que
harri:tonizam as legislações brasileira e. portuguesa no campo
da seguridade social.
__
_ Ressalt~:-se que o aludido_Acordo terá duração de um
ano, contado a partir da data de sua entrada em vigor, podendo
ser tacitamente prorrogadQ por iguais períodos, salvo denúncia
notifiCada por via diplomática, pelo ~enos três meses ante$
do seu término.
As disposições do Acordo, dividido em três títulos, ou
seja, Disposições Gerais_e Legislação Aplicável, Disposições
Relativas às Prestações e Disposiç_óes Diversas, protegem de
forma equâniine e adequada tanto os cidadãos port_ugueses
quanto os brasileiros. O Acordo é fruto- de uma saudável
estr~t~gia diplomática, desenvolvida pelos respectivos Gover-_
nos, buscando sobretudo uma melhroia do ·padrão de atendimento no campo da seguridade social.
Ante o exposto, opinamos pela aprovaçao do texto do
Acordo em referência, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo n? 85; elaborado pela Câmara dos Deputados.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1992. -lrapuan
Costa Juruor, Presidente -Jonas Pinheiro, Relator - Ronan
Tito - Álvaro Pacheco - Lourival B8ptista - Marco Maciel
- Aluizio Bezerra -- Jarbas Passarinho - Pedro Teixeira
- João Calmon.

DECLARAÇÁO DE VO"TO DO ,SENADOR
JARBAS PASSARINHO AO PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 85, DE !992, NACOMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA: NACIONAL.
.
Ao pedir vistas do presente Projeto de Decreto Legislativo, motivou-me o fato de que, qUando Ministro do Trabalho
e Previdência Social, em 1969, honrou-me negociar o· Acordo
bilateral com Portugal, no campo da Previdência Social.
Desconhecendo o texto do novo Acordo, assinado ainda
em 1"991, firmado por ocasião da visita, ao Brasil, de Sua
Excelência o Presidente dp Conselho de Ministros Pr. CavaCo
e Silva, desejei tomar conhecimento dos termos acordados,
uma vez que isso _seria impossível no ato da apreciaçã-o n·a
douta Comissão de Relações Exteriores e Defesa.
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Desses termos conheço agora, e com eles_ estou plenamente de acordo, lastimãndo, porém, que por uma questão
de cautela- suponho eu- sua validade se restrinja ao perfodo de 1 ano, prorrogável por igual período sucessivamente.
Hoje, a emigração de portugueses para o Brasil é muito m~nor
do que o era em 1969. Ao contrário, são os imigra_ntes Ora,siIeiros que chegam a Portugal, em alguns casos-criando sérios
problemas de relacionamento diplomático, haja yista a questão dos odontólogos brasileiros radicados em Lisboa.
Fora de dúvida é que ao substituir o Acord~ de Previdência Social, celebrado entre o_ GoVernos brasileiro e português, em 17 de outubro de 1969, é nítido o aperfeiçoamento,
sobretudo pela extensão do conceito de Previdência para o
de Seguridade.
Isso posto, sou de parecer favorável.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 1992. -Senador
Jarbas Passarinho.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) - 0 Expediente lido
vai à publicação. &obre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1' Secretário.
Ê lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 908, DE 1992
Requeremos urgência, iiOúermos do ãrt. ~36, alínea c,do
Regimento Interno, para o Projeto_ de ~esqlução _n9 69, de
1992, de autoria da Comissão ·de Assuntos Económicos, que
autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir- e colocar
no mercado através de ofertas públicas 2.537.216.271.494
LFTSP, destinadas a liquidação da 4~ parcela dos precatórios
judiciais de natureza não alimentar.
Sala das Sessões, I O de dezembro de 1992. - Magno
BacelJar- Marco Maciel- Cid Sabóia de Carvalho~- Vallnir
Campe!o0 SR. PRESIDENTE (Bel!o Parga) ~O requerimento
lido será votado após a Oidem do Dia, tlós termos dos art.
3'W., inciso II, do Regimento Interno.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
DiscussãO,oennuCri<rUnico, do Projeto ci.e R.esolu- ção n• 74, de 1991, de autoria do Senador Garibaldi
Alves Filho, que altera dispositivos do Regimento lntemo referentes à tramitação de Proposta de Emenda
à ConstituiçãO te-rido
:
_ __ _- _
PARECERES, sob n•' 439 e 440, de 1992, das
.Comissões
. l_
- de Constituição, Justiça e Cjdadaoia, favorável"
no~ termos do substitutivo que apresenta; e
- Diretora, favorável ao Substitutivo da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidacta;nia. · ·
O projeto ficoü sobfe a ~eSa âurante cinco sessões ordinárias a fim de receber emendas, nos termos do art. 401,
§ 1•, do Regimento Interno.
Ao projeto não foram ãpresentadas emendas.
Em discussão. (Pausa.)
~ão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
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Em votação o substitutivo, que tem preferência regimen-

tal.
Os_ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
Com a aprovação do substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéiia vai à Comissão Diretora, a fim de ser redigido
o vencido, para o turno suplementar.
É o seguinte o SubstitutiVo aprovado
SUBSTITUTIVO DA COMISSÃO bE-CONSTTTUIÇÃO
JUSTIÇA E CJDADANIAAO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 74/91
Altera dispositivos do Regimento Interno referentes
à tramitação de proposta de emenda à ConstituiÇão. O Senado Federal resolve:
Art. 19 As disposições do Regimento Interno do Senado Federal, referentes à tramitação de proposta de emenda
à Constituição, passam a vigorar com a seguirite redação:
"Art. 356. A proposta será de_spachada_à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania ql!e terá O
prazo até 30 (trinta) dias, contados-da dãta do despacho
da Presidência, para emitir parecer.
_--.:. Parágrafo único. __o parecer da Comissão de
Constituição;-Justiça e Cida-dania que concluir pela
apresentação de emenda deverá conter assinaturas de
Senadores que, complementando as dos membros da
comissão, compreendam, no mínimo, um terçO -dos
membros do Senado.
O o o o O< o o o o o o o •

<O·"'--~·

•""••••

o o O o . , , . . , o o ' o o3 . . M o ' < o . o o o o • •

•'•

O.~. . . . ~-~ oÕ-ÓoH·~~

Art. 358. Decorrido o Prazo· de que trata 9 .art.
356, sem que-a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania haja proferido parecer, a proposta de emenda à Constituição será incluída em Ordem do Dia,
para discussão, em primeirO turno, durante cinco seSsões ordinárias consecutivas.
§ 19 O parecer será proferido oralmente, em Plenário, por Relator-designado pelo Presidente.
§ 29 Durante a discussão poderão ser oferecidas
emendas, assinadas por um terço, no mínimo, dos
membros do Senado, desde que guardem relação direta
e im-ediata com a matéria tratada na proposta.
Art. 359._ Para exame e parecer das emendas é
assegurado à Comissão de Constítuição, Justiça e Cídadania o mesmo prazo estabelecido no art. 356.
.-.; ·-·-· ·-· ·~·~····:_;__ •• , .. : ................ _..... ;.-'--ç-'~.: ................. "

· -· Art. 361. Esgotado o prazo da ComiSsão de
Constituição-;-JUStiÇii _e Cídadania:·proceder-de-á na
fonb.a do disposto no cãput do art._358 e_ seu§ 19
§ 1"' Na sessão ordinária qUe Se seguir a emissão
do parecer, a propo_~!_!l ~erá incluída em Ordem do
Dia para Votação em primeiro tUrno._
_ __
§ 29 somente Serão admíti4os requerimentos
que objetivem -a votação em separado de partes da
proposta ou de emendas.
- § 39 · A deliberação sobre a proposta, as emendas
e as disposições destacadas para votação em separado
--será feita sempre pelo processo nominal.''
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Art. 2"' Esta Resolução entra em vigor
publicação.

data
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OFíCIO
N" S/53, DE 1992

Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "c",
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -Esgo_tada a matéria
do Regimento Interno.)
constante da Ordem do Dia.
Offcio o0 S/53, de 1992, a~ do qual o Governo do
Passa-se ã votação do Requerimento no 908/92, de urgênEstado
do Paraná solicita autorizaçao para contratar opera'
cia, lido no Expediente, para o Ofício S/69, de 1992.
Em votação o requerimento.
_
_ çao de crédito externo, junto ao Banco Interamericano de
Os Srs. ·senadores que o aprovam queiram permanecer - Deaenvolvimcnto - BID, ao valor total de cento e setenta C(
tres milhOes e quinhentos mil dólares, destinada a viabilizaf
sentados. (Pausa.)
a im]'lantaçao do Projeto Corredores de Transportes daquele
Aprovado.
_
EStado. (Dependendo de parecer.)
Aprovado o reqüerimento, a ma'térta a que se refere figuOFíCIO
rará na Ordem do Dia dã. segunda sessão ordinária subseN" sm, DE !992
qüente.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Nada mais haven(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "c"!
do a tratar. vou cncetrãY õs"tiabalhos, designado para a sessão
do Regimento Interno.)
ordinária de amanhã a seguinte
· Offcio n° sm, de 1992, atra~ do qual o Governo dq
Estado de Goiás solicita autorizaçao para contratar operaçaq
de crédito externo, no valor de dezoito milhOes, setecentos
ORDEM DO DIA
e oitenta e dois mil e quinhentos e cinquenta dólares, destinat
da a financiar o Projeto de DesenvolVimento Tecoólogico pa,
ra o Pequeno Prq<lutor em Área de. Cerrado. (Dependendq
PROJETO DE LEl DA CÂMARA
de parecer.)
N" 11, DE 1991 :COmplementar

. 5

1

6

fJk

(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "C',
~?~~~ LEI DA CÂMARA
do Regimento Interno)
Contlnuaçao da votaçao, em turno 1lolco, do Projeto
. Discussao, em turno Onico, do Projeto de Lei da Câmat
de Lei da Gamara n° !l,de !99l:COmplemcntar (n°69f89.Com- ra no 109, de 1992 (n° 2920192, na Casa de origem), que dist
p!ementar, na Casa de origem) de lniciatiya do Ministéri? pOe .Obre a contribuiçao do empregador rural para a segurif
P6blico da Uniao, que dispO<: sobre a orgaruzaçao, as atnbw- dade social e determina outras providencias, alterando dispoj
<;Oes e o estatuto do Ministério P6blico da Uniao, tendo pare- sitivos das Leis n"s 8.212, de 24 de julho de 1991, e 8.135, de!
ceres:
dezembro de 1991. (Dependendo de parecer.)
.
- Sob n° 412, de 1992, da Comissao de Constituiçao,
PROJETO DE LEI DO SENADO
Justiça e Cidadania, favorável, nos termos do Substitutivo
N" 3:16, DE 1991
. que oferece; e
- Proferido em Plenário, Relator: Seolldor Amir Lan(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "c"!
do, contrário lls Emendas de Plenário.
do Regimento Interno.)
·· Discu.ssao, em turno 1lolco, do Projeto de Lei do Sena11
PROJETO DE RESOLUÇÃO
do o0 326, de 1991, de autoria do Senador Humberto "Luce+
N" 67, DE 1992
na, que autoriza a eoílversão em énízeiros da dfvida exterlllj
(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "c", brasileira, para financiamento de projetas destinados ao d.,.
do Regimento Interno.)
.
senvolvimento sócio-<:conOmico da regillo Nordeste, e dá out
Discussao, em turno 1lolco, do Projeto de Resoluçao tras providências. (Dependendo e parecer.)
n° 67, de 1992, de iniciativa da Comissão :Oiretora, que altePROJETO DE LEI DO SENADO
ra a redaçl!o de dispositivos da Resoluçao no 86, de !991,
N° !0, DE 1992
.
uxxlificada pela Resoluçlio no 5, de 1992, ambas do Senado
(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "c~
Federal. (Dependendo de pareceres.)
do Regimento Interno.)
OFíCIO
Discussao, em turno 1lolco, do Ptojeto de Lei do Senaf
N" S/50, DE 1992
do o 0 10, de 1992, de autoria do Senadllr Marco Maciel, qué
(Em regime de urgeocia, nos termos do art. 336, "c", dispOe sobre o exercfclo da profi.ssao de Bibliotecário e determina outras providencias. (Dependendo de parecer.)
do Regimento Interno.)
Offcio no S/50, de 1992, atra~ do qual o Governo
OFíCIOdo Estado de Santa Catarina solicita autorizaçao para contraN" S/16, DE !992
tar operaçao de crédito externo, junto ao Banco Internacio(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c",
nal para Reconstruçao e Desenvolvimento - BIRD e ao Ban- do Regimento interno.)
.
co Ioteramericano de Desenvolvimento- BID, no valor total
Offcio n° S/16, de 1992, através do qual o Governo do
de cento e cinquenta e dois milhOese e quinhentos mil dóla- Estado do Paraná, solicita autorização para contratar opera~
res, destinada a financiar o Programa Nacional de Maouten- ção de crédito externo, no valor de cento dezessete milhOCs
çao de Rodovias Estaduais e o Projeto Corredores de Trans- de dólares, junto ao Banco Internacional para Reconstruçao
portes, para construçao de novas rodovias e restauraçao das e Desenvolvimento - BIRD, destinada ao financiamento de
já existentes. (Dependendo de parecer.)
parcela do Programa de Saneamento Ambiental da regiao

7

2

8

3

9
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Metropolitana de Curitiba - PROSAM. (Dependendo de parecer.)

lo

OFíCIO
NO S/63, DE1992
_
__
(Em regime de urgencia, noo termos do art. 336, :c:•,
do Regimento Interno.)
Olrcio o• S/63, de 1992, atraves do qWll o Governo do
Estado de SAo Paulo, solicita autorizaçao para contratar opeM
raçao de credito externo, junto ao Banco Interamericano para Reconstruçlio e Deaenwlvimento- BIRD, no total de cento e dezenove milbQes de dólares, destinado à implantaç!lo
do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga. (Dependendo de parecer.)
OFíCIO
NO S/64, DE 1992
(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "c",
do Regimento Interno.)
OOcio n• S/64, de 1992, atraves do qWll o Governo do
F&ado de sao Paulo solicita autorização para contratar operaçao de credito externo, no valor de quatrocentos e cinqllenta milbOes de dólares, junto ao Banco Interamericano de Desenwlvimento - BID, destinada ao financiamento de parcela do Plano de Despoluiçllo do Rio liete. (Dependendo de
parecer.)
PROJETO DE LEI DA CÃMARA
N• 25, DE 1992
Discuss!o, em turno línico, do Projeto de Lei da cama.
ra n• 25, de 1992 (n• 5.8!17/90, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que dispOe sobre o mar territorial, a zona cont!gua, a zona econOmica exclusiva e a plataforma continental brasileiros, e dá entras providencias, tendo:
PARECER favorável, sob n• 336, de 1992, da ComísSI!o
- De RelaÇ(Iea Eltteriorea e Defesa Nacional.

11

12

13

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 84, DE 1992
Dl8cussllo, em turno llnico, do Projeto de Decreto Legislativo n• 84, de 1992 (n• 79/91, na C!marà dos Deputados),
que aprova o texto do Tratado sobre Registro Internacional
de Obras Audivisuais, assinado pelo Brasil em 7 de dezembro de 1989, que resultou da Conferencia Diplomática
o Registro InternaciOill!l de Obras Audivisuais, realizada em
Genebra, de 1O a 21 de abril de 1989, tendo:

sobr•

dOs), que" aprova o texto ào Acordo entre o Governo aa

~c~

pública Federativa do Brasil e os Governos da República
Argentina e da Repübllca do CbUe para o Estabelecimen~
da Sede do Tribunal Arbitral na Cidade do Rio de Janerro
nas Dependências do Comité Jurfdico Interamericano, cel"'
. brado em Assunçao, em 30 de outubro de 1991, tendo: .
pARECER favorãvel, sob n• 438, de 1992, da Connssao
:.. De RelaçOco Eltterioreo e Defesa Nacional.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 304, DE 1991

16

(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art.91, ~
3" e 4°, do Regimento Interno.)
.. _
Discussllo, em turno único, do Projeto de Lei do Sena~
do n• 304, de 1991, de autoria do S<;nador Darcy Ribeir<j
que dispOe sobre a adiçao de substancia atOxica, volátil e de
odor aversivo ao benzeno, tolueno e xileno, seus dertvados
e compostos e dá outras providencias, tendo:
PARECERES, sob n"s 587, de 1991, e 378, de 19921
da Comissáo
.
- De Asountoa Sociais, 1• pronunciamento: favorãveJ
ao Projeto; 2"Pronunciamento: contrário à Emenda de Plenáriq

17

MENSAGEM
N" 368, DE 1992
Escolba de Autoridade
Discussllo, em turno único, do Parecer n• 446, de 1992!
da Comissáo de Constituição, Justiça e Odadania sobre á
Mensagem n• 368, de 1992 (n• 730192, na origem), de 20 d~
novembro do corrente ano, pela qWll o Senbor Pres•dent~
da Rcp1lblica submete à deliberaçao do Sena_do a escolbl!
do Doutor José Anselmo de Figueiredo Santiago, Jwz do
Tribunal Regional Federal da 1' Rcgiao, com sede em Bras(,
üa - DF para exercer o cargo de Ministro do Superior Tri'
bunal d~ Justiça, na vaga reservada a jufzcs dos Tri~"!nait
Regionais Federais, decorrente do falecimento do Mmmtro
Geraldo Barreto Sobral.
O SR. PRESIDENTE (Bello Parga) -

Está encerrada

a sessão.

(Levanta-se a sessãO às 18 horas e vinte e, cinco minutos.)
. ATO DA COMISSÃO Dlli.ETO~A
N• 41, DE 1992
PARECER favorável, sob n• 436, de 1992, da Comissllo -- ----A CoMissão DiretOrã dÕ·senado Fede"ral~ nO Uso-d-e sUas ..
atribuições regimentais e regulamentares, e terido em vista
- De RelaçOea Exteriores e Defesa Nacional.
o que consta do Processo n~ 014027/91~7, resolve transfer!r
PROJETO DE DECRETO LEGIS_LATIVO
o servidor LUIZ AKIRA V AMADA, ocupante da Categona
N• 86, DE 1992
__
Funcional de Técnico Legislativo~ Área de Segurança, Classe
Discusaao, em turno 11nic0, do Projeto _de Decreto r.e. "Especial", Padrão V, para a Categoria Fundonal de Técnico
gislativo ;,• 86, de 1992 (n• 105/91, na amara dos Deputa~ Legislativo~ Área de Processo Legislativo, Classe "Especial",
dos), que aprova o texto do Tratado de Extradição, celebra- Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, de acordo
do entre o Governo da República Federativa do Brasil e o com o disposto no § J• do artigo 23 da Lei n• 8.112, de 11
Governo da República Portuguesa, assinado em Brasfiia, em de dezembro de 1990, e no artigo 418, inciso I do Regulamento
7 de maio de 1991, tendo:
· AdministrativO.
PARECER favorável, sob n• 437, de 1992, da Comissl!o
Senado Federal, 24 de novembro de 1992. -_Mauro B~ne-
- De RelaçOco &teriorea e Defesa Nacional.
vides - Carlos De'Carli - Márcio Lacerda - Saldanha Derzi
- Iram Saraiva.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVÓ
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• ffl, DE 1992
N• 42, DE 1992
DiscussAo, em turno 1iniCo, do Projeto de Decreto LeA Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de. su.as
gislativo n• ffl, de 1992 (n• 183/92, na camara doo Deputa- atribuições regimentais e regulameittares, e tendo em vista.
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o que consta do Processo n9 013034/92~8, resolve transferir
o servidor ANTONIO OSCAR GUIMARÃES LÚSSIO. ocupante da Categoria Funcional do Técnico Legislativo-Área
de Segurança, Classe "Espectar•, Padrão V, para ·a Categoria
Funcional de Técnico Legislativo-Área de Processo Legislativo, Classe ''Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, de acordo com 9 disposto no § 1'' do
artigo 23 da Lei ri9 8.112, de 11
dezembro de 1990, e
no artigo 418, inciso I, do Regularnento_Adm_inis_trativo.
Senado Federal, 24 de novembro de 1992. -MauroBenevides- Carlos De'Carli- Márcio Lacerda- Saldanha Derzi
- Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIRE;TORA
N• 43, DE 1992
A Comissão Diretora do Senado Federâl, no uso de su~s
atribuições regimentais e- regulamentãies, e tendo em vista
o que consta do Processo n" 014025/91-4, resOlve transferir
o servidor FRANCISCO GERALDO SOARES CA VALCANTE, ocupante da Categoria Funcional de TécÕ.ico Legislativo-Área de Segurança, Classe "Especial .. , Padrão V, para
a Categoria Funcional de Técnico Legislativo~ Área de Processo Legislativo, Classe "Especial'\ Padrão V, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, de acordo com o disposto
no § 1• do artigo 23 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro
de 1990 e no artigo 418, inciso I, do Regula.meqto Administrativo.
Senado Federal,24 de novembro de 1992. -Mauro Rene-vides - Carlos De'Carli- Márcio Lacerda- Saldanha Derzi
- Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 44, DE 1992
A Comissão Dil-etora do Senado Federal, no uso de- suas
atribuições regimentais e regiilãmentares, e tendo em vista
o que consta do Processo n" 013389/92-0-,- -resolve _transferir
o servidor BRENO BRAZ DE FARIA .IUN!OR, ocupante
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo-Área de Segurança, Classe ''Especial". Padrão V, para a Categoria Funcional de Técnico Legislativo-Área_ de Processo Legislativo, Classe Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do S~nado
Federal, de acordo com o disposto no § 1~. do artigo 23 da
Lei n' 8. 112, de 11 de dezembro de 1990, e no artigo 418,
inciso I, dó Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 24 de novembro de 1992. - Mauro
Benevides - Carlos Oe'Carli - Márcio Lacerda - Saldanha
Derzi - Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 45, DE 1992
A Comissão O ire. tora do Senado Federal, no _uso de suas
atribuições_ regimentais e regulamentâres, e- tendo em vista
o que consta do Processo n<:> 012486/92-2, r~s_olve ti-(,lnsferir
o servidor GUILHERME FERREIRA DA COSTA, ocupante da Categoria Funcional de Técnico Legislatfvo-Áre_a
de Segurança, Classe "Especial", Padrão V, para a Categoria
Funcional de Técnico Legislativo-Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, de acordo com _o dispqsto no § 1_9 _dQ __
artigo 23 da Lei no 8.112, de 11 de dezem.bro de 1990, e
no artigo 418, inciso I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 24 de novembro de 1992.- Mauro Bene-vides- Carlos Oe'Carli- Márcio Lacerda- Saldanha Derzi
Iram Saraiva.

·ae
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 46, DE 1992
.A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de .suas
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
o que consta do Processo no 012487/92-9, resolve transferir
o servidor EDUARDO TORRES, .ocupante da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo-Área de Segurança, Classe
"Especial"', Padrão V, para a Categoria Funcional de Técnico
Legislativo-Área de Processo Legislativo, Classe "Especial",
Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, de acordo
com o disposto no § I'' do artigo 23 da Lei n' 8.112, de 11
de dezembro de 1990, e no artigo 418, inciso I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 24 de novembro de 1992. -Mauro ReneVides- Carlos De'Carli- Márcio Lacerda- Saldanha Derzi
- Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA .
N• 47, DE 1992
A Comissão Diretora do Senado_Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentare_~_ e tendo em vista'
o que consta do Processo n9 019123/91-4, resolve transferir
o·servidor MARCELO NUNES GONÇALVES, ocupante
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo-Área de Segurança, Classe ''Especial'', Padrão IV, para a Categoria funcional de Técnico Legislativo-Área de Processo Legislativo, Classe Especial", Padrão IV, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, de acordo com o disposto no § 19 , do artigo 2;),
da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e no artigo 418,
indso I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 24 de novembro de 1992. -Mauro Bene-vides- Carlos De'Carli- Márcio Lacerda- Saldanha Derzi
- Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 48, DE 1992
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sUas
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
o que consta do Processo n• 01,4107/91-0, resolve transferir
o servidor ADALBERTO JOSE CARNEIRO FILHO, ocupante da Categoria Funcional de Téciiíco Legislativo-Área
de Segurança, Classe "Esp_ecial", P~drão V, para a Categ?ria
Funcional de Técnico Legislativo-Arca de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, de acordo com o disposto no § l9 do
artigo 23 da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e
no artigo 418, inciso I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 24 de novembro de 1992. -Mauro Renevides- Carlos De'Carli- Márcio Lacerda- Saldanha Derzi
- Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 49, DE 1992
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, e tendo em vista
o que consta do Processo nQ 010045/90-2, resolve transferir
o servidor ARCELINO ANTONIO DE SOUSA NETO, ocupan~~-__ da Categoríã Funcional de 'TéCnico Legislativo-Área
de Segurança, Classe "Especial", P~drão V, para a Categoria
Funcional de Técnico Legislativo-Arca de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padfão V, do Quádro de Pessoal
do Senado Federal, de acordo com o disposto no § 1? dn
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artigo 23 da Lei n~' 8.112, de 11 dezembro de 1990, e no
artigo 418, inciso I, do Regulamento Administrativo. ,
Senado Federal, 24 de novembro de 1992. -Mauro Bene~
vides- Carlos De'Carli- Márcio Lacerda- Saldanha Derzi
- Iram Saraiva.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 50, DE I992
A ComisSão Dírctora do Senado Federal, no :uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, e t-eºdc>: em yista
o que consta do Processo-·n9 "015606/92-9, resolve transferir
o servidor HERALDO MOURA COUTINHO, ocupante da
Categoria Funcional de Técnico Legislativo- Área de Segurança, Classe "Especial", Padrão V, para ·a -categOria Funcional de Técnico Legislativo- Área d~.J?rocesso Legisl~t~'{q,
Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado
Federai, de acordo com o disposto no § 1", do art. 23, da
Lei n 9 8.112, de lLde dezembro de 1990 e no art. 418, inciso
I, do Regulamento Administrativo.
Senado Federal, 24 de novembro de 1992. -Mauro Benevides --Carlos De'Carli- Márcio Lacerda- Saldanha Derzi
-Iram Saraiva.
·
AT() DA COMISSÃO DIRETORA.
N• 51, DE 1992
A Comissão Diretora, rio uso de suas atribuiç-6e$ regiinen. tais e regulamentares, resolve:
_
Art. 1\'> Fica alterado o disposto nc;>_ art. 1o 9_o Ato da
Comissão Diretorã n\" 30 de 1989, que passa a vigorar com
-a seguinte redação;
"Art. 1" A assistência médica aos Serladores e a seus
dependentes, bem como aos ex-Senadores e a seus cónjug·es,
ou viúva(o )s, reger-se-á pelas normas deste Ato."
Art. 2\'> Ficam revogadas as dísposíç6es em contrário,
especialmente o parágrafo único do art. 29 do Ato da Comissão
Diretora- n" 30 , de 1989 e o parágrafo único do art. 3\", do
Ato da Comissão Diretora n\" 11, de 1987.
Art. 3\'> Este Ato entra em vigor na dat~ de sua publicação.
Sala da Comissão Diretora, 8 de dezembro de 1992. Márcio Lacerda - Saldanha Derzi Carlos De'Carli Iram Saraiva - Meira Filho - Lavoisier Maia.
ATO DA COMISSÃO DIRETÓRA
N• 52, DE 1992
Dá nova redaçáo ao art. 2~ do Ato da Comissão
Diretora o? 16, de 1988.

De~mb_rç

de 1992

Art. 29 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3\'> Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 8 de dezembro de 1992.--- Carlos De'
Carli - Márcio Lacerda - Saldanha Derzi - Iram Saraiva
- Meira Filho - Lavoisier Maia.
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 53, DE 1992
Altera cláusula dos -contratos padrões firmados entre SISe -as entidades prestadoras de serviç~ de saúde.
.. . .
Art. 1~ As cláusulas sexta, parágrafo segundo; e_ terceira, parágrafo primeiro,_ dos Contratos P~drões relativos à prestação dos serviços médico-hospitalares e de--exames médicos
complementares, respectivament~,_ an_exos ao Ato d~ C~rnis-_
são Diretora n~ 10, de 1992, passam a vigorar com a seguinte
redação.
_ "Os preços serão os vigentes nO mê-S subseqüent.e
à prestação dos serviços. n
Art. 2o Revogam-se as disposiÇões em contrário.
Art. 3" Este ato entra em. vigor na data de sua publicação.
- Sala da Comissão Diretora, 8 de dezembro de 1992. Carlos De'Carli- Márcio Lacerda- Saldanha Derzi- Meira
Filho - Lavoisier Maia.
ATO DA COMISSÃO D!RETORA
N• 54, DE 1992
Altera o Ato da Comissão Diretora n~ 28, de 1992.
A Comis-são Diretora do Senado Federal, no uso da competência delegada pela Resolução n" 52, de 1992, e tendo
em vista o d_isposto no art. 2", parágiafo únicO, do Ato n"
26, de 1992. resolve:
Art. 1" O inciso 1 do art. 19 do Ato da Comissão Diretora n" 28, de 1992, passa a vigorar com a seg~inte redação:
'1- no Padrão V da Classe EspeCial, os que estavam localizados no Padrão III da Classe Especial, da
Tabela de Nível Médio;"
-Art. 2" Este Ato entra em vigor na data de sua publicação ..
Art. 39 Revogam--se -as disposições em contrário.
Sala da Comissão Diretora, 8 de dezembro de 1992. l\1auro Benevides - Carlos De'Carli - Márcio Lacerda Saldanha Derzi - Iram Saraiva - Meira Filho.
4

ATO DO PRESIDENTE
N• 466, DE 1992

O Pre~idente do Senad.o Feder.at, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
A Comissão Diretora do- Senado Federal, no uso de suas
delegação de competência que lhe foi_ outorgada pelo Ato
atribuições regimentais e regularrientares, resolve:
da Comissão Diretora n\" 2, de 1973, de acordo com o disposto
Art. J9 O art. 2" do Ato da Comissão Diretora n" 16, _no art. 243, § 2', da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da Comissão
de 1988, passa a vigorar com a seguinte redaçãó:
Diretora no 1, de 1991. r_esolve tornar sem efeito o Ato n"
440, de 1992, desta Presidência, publicado no DCN II, de
"Art. 2" Qs ..Diretores de Secie.taria, de Subs_e7 de novembro de 1992, que nomeou o Senhor ROQUE SAcretaria, da Assessoria, do Centro de Desenvolvimento
RAIVA DE OLIVEIRA, para exercer.o cargo, em comissão,
de Recursos Humanos do Senado Feder_al, o Consulde ~~cretário Parlamentar, código AS-1, do Quadro de Pestor-Geral e o Auditor poderão indicar, ao Primeiro
soal do Senado Federal, com lotação e exercício nO Gàbinete
Secretário, até 2 (dois)serv_idores do. Centro Gráfico,
do S\'Ilador Affonso Camargo.
e o DiretOr-Geral até 4 (quatro) servidores do Ç~ntro
Senado Federal, 9 de dezembro de 1992. ~ Senador
Gráfico, para servirem em seUs respectivos órgãos, obMauro Benevide~, Presidente.
servado o disposto no art. 1" d~ste ato."
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ATO DO~PRESIDENTE
N• 467, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribui_ções regimentais e- regulamentares, de conformidade com a
delegação de competência qUe lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão
Diretora no 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
processo n' 013.745/92-1, resolve nomear ROQUE SARAIVA D~- OLIVEIRA para exercer o cargo, em c_omissão, cJe

SecretáriO Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal
do Senado Federal, com lotação e exercício no Gabinete do
Senador Affonso Camargo.
Senado Federal, 9 de dezembro de 1992_ - Senador
Ma:uro Benevides, Presidente.

Sexta-feira 11

10271

ATO DO PRESlDENTE N• 214, DE 1990,
QUE APOSENTOU HÉLIO MENDES DE ABREU,
ANALISTA LEGISLATIVO,

Apostila
Fica alterado o .fundam,~nto legal da concessão da apÇ>Sentadoria. a que se refere o presente Ato, para excluir os artigos
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Fe~
. deral.

Senado Federal, 9 de dezembro de 1992. _Mauro Benevides, President~.

Sen~dor

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL

DIÁRIO

SEÇÃO 11
DE1992

.ANO XLVD- N•212

.BRASiLIA- DF

SENADO FEDERAL
Faço sab_cr que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro
Benevides, Presiçlente, nos termos do art. 48, ítem 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO N• 79, DE 1992

Altera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal e dá outras providências.
Art. 19 O Regulamento_ Administra_fiVO do Senado Federal passa a vigorá! com as seguin_t~s alterações: __ - ._ _ _
"Art. 10. À Secretaria-Gerªl da Mesa compete prestar
assessoria à Mesa, no desempenho das atribuições previstas

nos arts. 48, incisos I a XXXIII, 52, alíneas a e b, 53, 54,
alíneas a a i, 56, alíneas a a c e 402 do Rr;:güriento In~emo
do Senado Federal e §§ 39 a 6° do art. 57 da C(;m$tituição,
bem como a coordenação do provimento de informações pertinentes à tramitação de matériaS legislativas.
Parágrafo único. -São ó~g~os da Secrefá!~ã-Geral da Me-

sa:
I - Gabiriete;
II -Serviço de Protocolo Legislativo;
III -Serviço de Sinopse;
IV- Serviço de Atividades Auxiliares;
V - S_erviço de Apoio a Plenários; VI- Serviço de Distribuição de Avulsos;
VII -Subsecretaria de COordenação Legislativa do Senado Federal;
VIII- Subs_ecrctaria de Coord_enação Legislativa do
Congresso Nacion~l;
't_
_
IX- Subs~cretaria de Expediente.
Art. 14. Ao Serviço de Atividades Auxiliares compete
coordenar, orientar e fiscalizar a execu~ão das tarefas de suporte administrativo Vinculados._à_Seci:etaria-G.eral da Mesa
e executar outras_ tardas ç_qr_r~tas.
Ait. --lAA. -AO- sernço--a~:,A.,pOió -a-Plenários compete
registrar a presença dos,.Senad.ores às sess.ões dQ Se.n~4o e
do Congresso, de acordo com o art. 13 do Regimento Interno;
inante:r arquivo atualizado das licenças concedidas ao~_Se!_l?do
res; executar tarefas de apoio relacionadas ao _atendimento

das sessões de Plenários; -zelar pelo cumprimento dos arts.
182 a 185 do Regimento Interno.
Art. 14B, _ A9 Serviço de Distribui_ção de Avulsos c:ompete receber e fornecer avulsos das maférias em tramitação,
organizar e distribuir a coleção de avulsos das proposições
constantes da Ordem do Dia das sessões do Senado e do
Congresso e execut~r outras tarefas correlat_as_._
Art. 15.
.
Parágrafo único. São órgãOs ·da Subsecretaria de. Coordenação Legislativa do Senado:
I-Gabinete;_--·-----II_- Sen_riço de Coorc,Jenação __Legislativa;
III - Serviço de CoordenaÇ3.0 de Informática;
IV - Serviço de Estatística;
V- Serviço de Conferência e-Revisão;
VI- Seção de Controle Legislativo;
- VIT- Seção de Administra_ção.
Art. 16. Ao Serviço de Coordenação Legislativa do Senado compete preparar a Ordem do Dia das sessões do Senado, organizando os originais das matérias em tramitação, àtender a inscrição de oradores _em livro próprio; orgarlíiú as
matérias para ciespachÓ da Presidência ri eXecutar outraS tarefas cOrrelatas.
Art. 17. Ao Serviço de COordenação de Informática
compete o registro e disseminação sistemátíca das informações
legislativa·s.
·
Art. 18. Ao ·serviÇ~ de Estatística compete com-pÜar
e organizar os dados e"statisticos referentes às atividades legislativas do Senado para o Relatório da Presidêndã·e-eXecutar
outras tarefas correlatas.
.
_
_
-.
Art. 19. Ao Serviço de Conferência e Rev.isão compete
rever os textos elãbõrados nO- âffibito "dê,i Sub.~ecretari~,_ providenciando as correções neces.sárias e executar outras tarefas
correlatas.
_
Art. 19A. À _Seção çle_ ContrOle' _Legislativç comPete
_provide!lciar a publicação __ dq expediente recebido e rl:espachadCi peia MeSã;- diligencia-r~no· -s-e-ntido -da ·ooservância: âos
prazos leg"ais e das normas regimentais de tramitação legislativa; registrar as questões de ordem decididas pela Presidência;
preparar mensá:lmente, para publicação no Diário do_ COti- -gresso Nacional, a resenha das matérias rejeitarl:as e as erlvia-
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das, no mês anteriOr, à sanção, à promulgação e ã Câffiatà- Art.. 25~- À Subsecretaria de Expediente compete elae executar outras tarefas correlatas.
borar a correspondência oficial da Mesa, inclusive autógrafos
Art. 19B. :A Seção de Administração compete receber,
das proposições à sanção, à promulgação e à Câmara dos
controlar e distribuir o material e o_ expediente da Subsecre~
Deputados, acompanhando as publicações dos textos aprovados pelo Senado e pelo Congresso Nacional, prestar infortaria; proceder controle interno de seu pessoal; encaniinhar
iriformáçõ"es ao Sistema de Processamento de Dados, de acormaçó_es sobre proposições e executar outras tarefas _correlatas.
do com os manuais de procedimentos pertinentes.
~ -.- Parágrafo úníco·: Sãô órgaó_S da '.Subsecretaria de Expe"":dieÍite': ·
. ..
.
..
.
,
.
Art. 20.
Parágrafo ÚnicO. -· SãÕ órgãos da Subsecretaria de COorI...,... Gabinete;
denação Legislativa do Congresso Nacional:
II- Serviço de Coordenação de Informática;
I - Gabinete;
III - Serviço de Expediente;
II -ServiçO de Coordenação Legislativa do Congresso;
IV- Serviço de Conferência e Revisão;
III- ServiÇo de COoi'denação de In.formática;
V- Seção de Acompanhamento Legislativo;
_
IV -Serviço· dê Estatística;
=~:.vr ~ Seção de Red~ção;
V- Serviç9 de Conferência e ReVis~o·;
· VII - Seção de Estatística;·
VI -Seção de Controle Legislativo;
VIH- Seção de_j\dministração-.
_
VII - Seção de Administração.
.
- = Ari. 26. Ao Servlçó-de Coordenação de Infonnática
Art. 21. Ao Serviço_de Coordenação Legislat_iVa do
compete digitar, diagramar, compor e reproduzir textos, opeCongresso compete preparar a Ordem do Dia das sessões
rançlo microcomputadores e teqninaí~ de v-ídeo, recuperar
conjUntas do Congresso Nacional, organizando os originais 1nforniaÇOéS ieferentes ao- processo legislativo disponíveis nas
das matérias em tramitãÇão; atender a inscrição de or"!dores _bases de dados acessadas pela Subsecretaria e executar outras
tarefas c-Ofrf:]atas.
em livro própri~;·orgállfz""~r__as matérias para despaCho da Presidência e executar outras tarefas cOrielatas.
- Art. _27. Ao Serviço de Expediente compete expedir
Art. 22. Ao_Seiviço de Coordenação de Informática
a correspondência oficial da Mesa, manter fichário da correscompete o registro e disseminação sistemática- das informaçOes pondência recebida e expedida e o controle dos. prazos das
legislativas.
-- ·
-matérias enCàminhadas à sanção, .conferir as PubliCações no
Art. 23. Ao Seiviço de Estatística_ compete coinpilar
Diário Oficial e no Diário do Congresso Nacional e executar
e organizar os dados estatísticos referentes às atividades afetas
outras tarefas correlatas.
às sessões conjuntas-do Congresso Nacional para o Relatório
Art. 28. Ao Serviço de Conferência e Revisão coinpete
da Presidência e executar outras tarefas correlatas.
rever os textos elaborados no âmbito da Subsecretaria, a sua
Art. 24. Ao Serviço de Confe!êncla' e Revisão cOmpete
reprodução, os autógrafos, CO!Jferir as publicações com os
rever Q$ textos elaborado no âmbito da Subsecretaria de CoOrtextos aprovados pelo Senado _ou Congresso Nacional, providenação Legislativa do Congresso, pro':'idenciando as corredenciando as correções necessárias e executar outras tarefas
ções necessárias e exeCutar outras tarefas correlatas.
,
.
correlatas.
Art. 24A. A Seção de Controle Legislativo compete
Art. 29. A Se_çáo de Redação cm~·pete redigir a corresprovidenciar a pub1icação do expediente recebido e despapondência ofidaJ dã Mesa, operar terminal de vídeo do Sistechado pela Mesa, diligenciar no sentido da observância dos
ma Integrado de Telex e Telegramas e executar outras tarefas
prazos legais e das normas regimentais de tramitação legislacorrelatas.
tiva; registrar as questões de ordem decididas pela Presidência
Art. 30. À Seção de Acompanhamento Legislativo
e executar outras tarefas correlatas.
compete alimentar o Sistema de Processamento de Dados,
Art. 24B. À Seção de Administração compete receber,
de acordo com o procedimento estabelecido pelo Prodasen,
controlar e distribuir o material e o expediente da Subsecremantendo atualizadas as informações referentes às propositaria; proceder ao controle interno de seu pcssoal;encarninhar
ções quanto â sua tramitação, encaminhar proposições ao Proinformações ao Sistema de Processamento de Dados, de acortocolo Legislativo com destino â Subsecretaria de Arquivo
do com os mahuais de procedimento pertinente e executar
outras tarefas- correlatas.
- ---e executar outras tarefas correlatas.
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Art. 30A. À Seção de Estatística COmpete- compilar e
de enfermagem; requiSitar materiais e medicamentos do almo~
organíiardados estatísticos referentes às a:tividades legislat~vas . x;arifado; coordenar e supervisioilaf as ativídades das enfere afetas à correspondência oficial da Mesa. dos autógrafos
meiras, auxiliares de enfermagem e atendentes de consultório;
confecciOnados para o Relatório da Pririleíi1i Secretaria e eXe-_
zelar pela organizaçãO dos consultórios médicos e odontocutar outras tarefas correlatas.
. _
lógicos e exercer outras tarefas cóirelatas.
- -Art. 30B. À Seção de Administração compete receber,
Art. 247. A Seção de Psicologia compete realizar exames psicoténicos pa:i-a fins de admissão no Senado Federal
controlar e distribuir o material e o expe-diente da Subsecretaria, proceder ao controle interno de seu pessoal, solicitar
e Órgãos Supervisionados, quando solicitados; executar acompailhamento psicológicO e tratamentO psicoterápico; atii3.r juriserviços de manutenção de equipamentos quando necessário-,
registrá-los e autorizar sua retirada para conserto ou substito a grupos e programas_ desenvolvidos peJa Subsecretaria
tuição e executar outras tarefas correlatas.
de AssistênCia Médica-e Social; fornecer subsídios à progra-_
Art. 243. À Subsecretaria de-Assistência Médica e So~
maçáo para aquisição de equipamentos e materiais c;;specíficos
cial compete prestar asSistência iriédica, de urgência e ambulaà área; auxiliar na reintegraçãO da pacientes à força de trabalho
e exercer outras tarefas correlatas.
torial, odontológica, psiCológica~ Social, fisioterápica e de enfermagem; excercer o controle e a fiscalização sobre a execu~ . _ . _Art. _248. A Seção de Fisioterapia compete realizar tração- do_ Sistema Integrado de Saúde - -SIS_. _dos. ~rvidore.s. __ tamento fisioterápico; zelar pela qualidade dos serviços realizados; conduzir ordenadamente o preenchimento dos horários
do Senado Federal e Orgãos_Supervisionados e prover o assesdi_sponívies; acompanhar a evolução dos pacientes; requisitar
soramento técnico específico ã C_omissâo Diretora e demais
Órgãos do Senado Federal sobre assuntos de sua competência.
materiais do almoxarifado; fornece-r·st!bsídios à programação
de aquisição de equipamentos e materiais específicos à área
Parágrafo único. São Órgãos da Subsecretaria de Assistência Médica e Social:
___ e exercer outras tarefas correlatas.
I - Gabinete;
_ - A.J-i. 248A. À Seção de Emerg~nci~ comp~te planEdar
II- Serviço Médico;
as escalas de plantão dos médicos; supervisionar o ""posto de
III- Serviço de Laboratório de DiagnóstiCO; _ ,
atendimento médfcõ l.llterrio e do plenário; realizar a interface
IV- Serviço de Planejarnento Controle e Fiscalizaç_ã9
Cóm o Posto de Atendimento de Enfermagem interno e do
do Sistema Integrado de Saúde- SIS;
plenário; exercer a supervisão e o controle sobre a qualidade
V -Seção de Apoio ã Junta Mé_dica;
dos serviços prestados; manter a chefia do serviço médico
VI- Seção de Administração.
informada sobre problemas ocorridos na Seção; fornecei" subArt. 244. Ao Serviço Médico compete gerir a prestação
sídios à programaç_ão de aquisição de medicamentos e equipada assistência médica, odontológica, psicOlóg_ica, St;"~Cial, fisio--mentos-necessários ao atendimento de emergência; proceder
terapêutica e de enfermagem; orientar ~ realizar ex:~!Jies de
à lib~ração das ambulâncias de acordo com as normas vigentes
e exercer ·outras tarefas correlatas.
capacidade física e mental para- fi ris: de admiss;ío; ordenar
o fluxo de ocupação das agenda~ .do~ profissiómlis~~e-xercer
Art .. 248B. A Seção de OdOntología- compete plaliejai
o controle sobre 9~ pron~uári,os e pocq.mentação m~dk:a; desigas escalas de plantão dos odontólogos; zelar pela qualidade
nar profissionais para realizar atendimentos exter·nos; ~elar_ dos atendimentos de ambulatório e de urgência; fOrnecer sU.bpela qualidade dos atendimentos prestados; proceder à liberasfdios __à programaçãO ~e aquisição de medicamentos e mateção das ambulâncias de acordo com as normas inter_nas vige1:_1riais odontológicos; ordenar a agenda dos profissionais; exertes e exercer outras tarefas correlatas.
cer controle e fiscalização sobre a utilização dos materiais
Parágrafo único. São órgãos do Serviço Médico:
e_ m~çlicamentos; emitir pareceres técnicos sobre assuntos de
I - Seção -de Assistência Social;
sua competência e exei"cer outras tarefas correlatas. .
II- Seção de Enfermagem;
· _ -Art. 248C.
Seção de Farm~cia compete exercer ·o
III - Seção· de Psicologia; ·
controle e a supervisão do Posto de _Farmácia; manter os
IV -Seção de Fisioter-apül;
eStoques de medicamentos necessários ao atendimento pdo
V -Seçãó de_Emeigênci~; _
Posto de Enfermagem e de Emergência; executar _a progra-·
VI -Seção de Odontologia;
rriaçã<? anual de aquisiÇão de medicalJlentos; exercer a coordeVII- Seção de Faimácia;
·_ ·__
J;l.açáo das atividades de guarda e consery~ção de rnedícaVIII- Seção-de Arquívo e Documentação Médlca.
mentes pelo almoxarifado; observar e controlar o Prazo de
Art. 245. À Seção de Assistência Socíal compete planevalidade dos medicamentos; controlar as requisições e distrijar, executar e acompanhar programas de assistência· e orienbuiÇâo do material e medicamentos sob sua guarda; autorizar
taça.o social para os serVidores .do Senado Federal, Órgãos
a requisição de medicamentos e materiais médico-odontolóSupervisionados e_r_espectivos dependentes; atuar jUnto a"g"rú.~ gicos e exercer outras ~arefas corre1at~s. _ pose programas de assistência social promovidos pela Subse-Art. Z4SD. À' Seção de Arquivo e Documentação Mécretaria; realizar visitas domiciliares e hospitalaies, qUando
dica compete zelar pela guarda e sigilo das informações contid
solicitado; zelar pela reintegração de pacientes à força de
das nos prontuários de pacientes·, manter. a or em e consertrabalho; prover o· apoio -requerido ãs famüias de pacientes
em tratamento e exercer _outras tarefas correlatas.
vação do arquivo médico~.manter a chefia do Serviço Médico
informada sobre problemas ocorridos na Seção; coordenar
Art. 246. A Seção de Enfermagem tOinpete executar
e-superViSionar as atívidades de recepção, marcação de consultas e captação de dados; exercer o controle sobre o acesso
os serviços de enfermagem requeridos ao funciOnamento da
Subsecretaria; executar o controle sobre o Posto de Enferma~ de pessoas não autorizadas à área; fornecer subsídios à melhoria do sistema em utilização; encaminhar informações ao Sistegem interno e do plenário; zelar pelo controle da atualização
de medicamentos; fornecer Subsídios à programação para
ma de Processamento de Dados, de acordo com os manuais
aquisição de materiais médicos e medicamentos; planejar -e
de procedimentos pertinentes e ·exercei outfas tarefas correcontrolar as escalas de serviço de enfermagem e _auxiliares latas.
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Ao Serviço de Laboratório de Diagnóstico

compete realizar a investigação diagnóstica, -utTiiia_rido equípa-

meatos médicos dotados de computadores analógicos com
resultados automatizados nos campes de eletromedicina, radiologia, investigação bioquímica, medicina nuclear apljca9-a
à clínica, da ginecologia, da Ç)ftalmologia, da otorri}lQI_aringologia e ~a endoscopia~ emitir paieCeres técnicoS. quanto
ao interesse pela aquisição de equipamentos nas ãrea~ _sqbre
sua coordenação e exercer outras tarefas correlat~.
_
Parágrafo único. É- órgão do Serviço de L_~boratóri,o
de DiagnóStico a Seção de Apoio _Técnico Operacional.
Art. 248R À SeçãO de Apoio Técnico-Operacional
compete prover os serviços neceSsários à realização de pr.ovas
ergométricas, eletrocardiogramas e exames radiológicos; fornecer subsídios à programação para aquiSiçãO de equipamentos, medicamentos e rnateriaís inédicos; zelar E~la utilização
dos equipamentos existeritcs na Seção; zelar pela restrição
do acesso de pessoas estr'ªnhas às salas d~ exame; observar
e cumprir· os princípfos d"a manutenção da privacidade dos
pacientes; providenciar o agendamento dos exames dé acordo
com a capacidade operativa da Seção e executar outras tarefas
correlatas.
Art. 2480. À Seção de Apoio à Junta Médica compete
receber, controlar e distribuir o material de expediente da
Seção, executar.trabalhos datilógraficos e com-put3dorizados;
elaborar a pauta de reuniões da Junta Médica; organiza-r· a
consolidação de dados estatísticos; encaminhar informações
ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com manuais de procedimentos pertinentes, quanto aos afastamentos .
por licença para tratamento da saúde, aposentadorias. readáp;.
taçóes, etc; coordenar e executar as atividades administrativas
do serviço e exercer Outras tarefas correlatas.
Art. 248H. À Seção de Administração compete conti-olar e distribuir o material e exPediente da Subsecretaria; l~berar
e controlar a utilização do veículo de serviço de acordo com
as normas vigentes; executar .tabalhos datilográficos e computadorizados; exercer a fiscalização e o controle sobre os contratos de manutenção de equipamentos e serViços pre~tados Por
terceirqs; manter o arquivo histórico "de quebra dos ·equipamentos; observar o ·cuttlp'imento das garantia~_ çlos ecJ.uipamentos e serviçOS executaJós; exercer o controle e a fisCalização sobre os bens patrimoniais e sua mOvíniei:Jtação intérna;
acionar as áreas competentes quando- ocorrerem problemas
de ordem operacional; exercer o contrOle sobre o.claviculário;
providenciar a abertura dos consultóriOs e dC:-illaís salas existentes; prover o âpoio necessário às famflias no caso de_ falecimenta de servidores e iniciar o processo de auxflio funeral;
organizar a consolidação dos dados estatísticos; exercern con-trole interno de pessoal da Subsecretaria; ·estabelecer escalas
de plantões do pessoal de apoio administrativo; enCaminhar
informações ao SiStema Oe Processamento de Dados, de acordo com os manuaiS de procedimento pertinentes; requisitar
materiais ao almoxarifado ceritral; mãnter atualizado o arquivo de documentos da Subsecretaria-; executar ·a conferência
das coritas médico-hospitalar dos Senadores .e respectivos dependentes, conforme normas vigentes; 'prestar informaçõesaos servidores do Senado e Órgãos Supervisionados sobre
procedimentos requeridos aos serviço~ rla Subscretaria e exercer outras tarefas correlatas.
Art. 303A. Ao Secretário deCmiifssãooompete submeter ao despacho dos Presidentes das Comissões as propoSições
e os documentos recebidos; receber. proc_essar e e·ncaminhar
aos respectivos relatores matérias e emendas; orgaÕ.izar a pau:
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ta de reuniões; preparar e encaminhar convocação; preparar
correspondência e as atas das re-uniões; contro_l!J.r os prazos

das proposições em tramitaçãonasComissões;·prestarasinformâç9es necessárias aos membros das Cop1issões, imprensa
e outros órgãos interessados; fiscalizar a execução das tarefas
compreendidas nas linhasde competência administrafiva-inte~
grantes do serviço; manter informado o Diretor a que estiver
SJ.!.bOJ:dinado sobre as atividades do serviço; decidir sobre pro~
blemas administrativos dos servidores imediatamente sul;lordiaados; assistir aos Presidentes e demais Membros das Cernissões nas reuniões plenárias dos órgãos ou a qualquer momento
que for soliCitado e desempenhar ~~iy!dades peculiar.~s ao cargo, de iniciâtlva própria ou de ordem superior."
_ Art. 2" A ·Tabela de Distribuição das Funções Gratifi~
cadas constantes do Regimento Administrativo~ passa a vigorar com as Seguintes alterações: ~
__
. , __ , . .
05.00.00 .,.._Secretaria-Geral da Mesa
01- Chefe de Gabinete FG- 1
01-Subchefe de Gabinete FG-1
06- Assistente Técníco FG-1
05- Chefe.. de Serviço FG~1
01- Secretário de Comissão FG-1
02'- Secretário de Gabinete. FG-2
21- Assistente de Plenários FG-3
04-Auxiliar de Cont. de Informação FG-3
05- Auxiliar de Gabinete FG-4
05.01.00- Subsecretaria de Coofdenação Legislativa do
Senado Federal
__
_
02-Assistente Técnico FG-1
04- Chefe de Serviço FG-1
02- Chefe de Seção FG-2
. 01- Secretário· de Gabinete FG-2·
09-Auxiliar de Controle de Informação FG-3 ·
08- Auxiliar de Coordenação-Legislativa FG-3
01-Auxiliar de Gabinete. FG.:4 .
.
05-02.00- Subsecretaria de Coordenação Legislativa do
Congresso Nacional
....
02-Assistente Técnico.FG-1
04- Chefe de Serviço FG-1
02- Chefe de Seção FG-2
01- Secretário de Gabinete FG-2
OS-:. Auxiliar de Cont~ole de Informação FG-3
OS~ Auxiliar de Coordenação Legislatiya FG-3
01-- Auxiliacde Gabinete. PGA
_ ---~05.03.00_- Subsecret3.riã. de Expediente
. 02- Assistente Técnico Fú-1
03-: Che(e de Serviço .FG-1 · ·
04- Chefe- de Seção FG-2
01- Secretário de Gabinete FG-2
13-Auxiliar de Controle de Informação_FG-3.
01- Auxiliar de Gábiitete FG-4
~1.02.0i _:_-SUbséCietaria de Comissões
01-Assistente Técnico FG-1
03- Chefe de Sei-viço FG-1 20- Secretário de Comissão FG-1
0:3- Chefe de Seção FG~2
01- Secretário de Gabinete FG-2
-01- Auxiliar de Controle de Informação FG-3
- _08- Mecanógrafo-Revisor FG-4_
--01- Auxiliar de Gabinete FG-4
11.02.~ --Subsecretaria de Taquigráfia01--Assistente TécnicO FG-1
05~ Chefe de Seção FG-2
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01- Secretário de Gabinete FG-2
10- Supervisor Taquigráfico FG-2

20- Revisor Taquigráfico FG-3
.01- Auxiliar de Controle de Informação FG-3
01-Auxiliar de Gabinete FG-4
11.04.02_- Subsecretaria de AssiStência Médica e Social
01- AsSistente Técnico FG-1
02- Chefe de Serviço FG-1
11- Chefe de Seção FG-2
02- Secretário de Gabinete FG-2
22.....,... Auxiliar de Controle de _Informação FG-3
01- Presidente de Junta Médica FG-3
18- Auxiliar de Ativídades Médicas FG-4
04- Auxiliar de Gabinete FG-4
Art. 311 ___ _Q_ Re-gU.lani.entó Adminístratívo do Senado Fe~
deral passa a vigorar acfescido âa seguinte Seção:
· ·
"Seção XL
Dos Auxiliares de Atívidades Médicas
• Art. 316A. Aos Auxiliares de Atividades Médicas incumbe assistir ao profiSsiOilal da área de saúde no desempenho
de sua~; atividades.
. .. . .
Art. 316A. Aos Auxiliafes .de Ativídades Médicas incumbe assistir aO prOfiSSiõil.a1 da área de saúde no desempenho
de suas atividades profissionais, a:tuando junto aos_ consultórios, balcões de recepção e salas de exames; zelar pela manu-
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tenção da ordem, verificando e suprindo as necesSidades dos
locais de trabalho; realizar a limp_eza e esterilização dos instrumentos; e executar outras tarefas correlatas."
Art. 49 Os cargos de Diretor da SubseCretaria de Assistência Médica e Social, código SF.bAS.IOJ-3 e de biretor
da Subsecretaria de Expediente, código SF.DAS.101-3, são
transformados em código SF.DAS.lOl-4.
Art. 5" São criados no Quadro de Pessoal do Senado
~ederal dois cargos de Analista Legislativo.- áreã de Farmácia; quatro de Técnico Legfslativo ---áiea de Radiologia;
seis de Técnico Legislativo - área de Reabilitação e _dez
· de Técnico Legislativo- área de Odontologia, a serem providos mediante concurso público.
Art. 6~ A Junta Médica do Senado Federal utilizará
as dependências da Subsecretaria de Assistência Médica e
Social, para promover suas reuniões de trab~lho.
Art. 79 - A Subsecretaria de Administr:aÇão de _Pessoal
republicará o Regulamento Adminisfüttivo do Senado Federal, compatibilizando-o com o disposto nesta' Resolução e especialmente atualizando o item III, do Anexp II.
- Art. s~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
i
publicação.
Art. 9~ Revogam-se as disposições em :contrário.
·
Senado Federal, 10 de dezembro de 19.92. - Senador
Mauro Benevides.
·

·SUMÁRIO
1- ATA DA 281• SESSÁO, EM 11 DE DEZEMBRO
DE 1992
1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIDENTE
1.2.1 - Ofícios do 19 Secretário da Câmara dos Deputados
à revisão do Senado autógrafos dos
.Encaminhando
.
(
segumtes projetes:
_ __ _
_
-Projeto de Lei da Câmara n' 114, de 1992 (n''
4.556/89, na Casa de origem), que dispõe sobre as__:r_estrições
ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas,
nos termos do§ 4'~do art. 220 da Constituição- da República.
-Projeto de Lei da Câmara n' irs, de i992 (no
ria Casa de origem), de inicii:üíVa do Presi<;!ente
da República, que autoriza a doação do imóVel que menciona.
-Projeto de Lei da Câmara no 116, de 1992 (no
4.636/90, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo
aoart. 29 do Código de Processo CiVi_l.
-Projeto de Lei da Câmara no 117, de 1992 (no
4.807/90, na Casa de origem), que converte em Memorial
da Medicina Brasileira o Memorial da medicina instalado
no prédio da antiga Faculdade de Medicina do Terreiro
de Jesus na cidade de Salvador, Bahia.
-Projeto de Lei da Câmara no 118, de 1992 (no
5.579190, na Casa de origem), que dispõe sobre a aplicação,
nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais, das normas da Lei n 9 8.038, de 28 de maio de 1990,
sobre ações penais originárias.
4.620/90~

-Projeto de Lei da Câmara n' 119,de 1992 (no
5.861190, na Casa de origem), que dispõe sóbre a habilitação para conduzir ciclomotores.
-Projeto de Lei da Câmara no 120, de 1992 (no 178191,
na Casa de origem), que dispõe sobre á criação de associações e cooperativas, regulando o disposto no· inciso XVIII
do art. 5" da Constjtuição Federal.
i
·-· -Projeto de Lei da Câmara noJ21, de 1992 (n'27919J,
_~a éã!ia de orige-rTIY. que dispõe sobre a cobra nça çie ~ncar~
gos financeiros sobre letras e títulos de qédits>,apreS~rl:tados
e pagos em cartório.
-Projeto de Lei da Câmara no 122, de 1992 (n'397/91,
na Casa de origem), que regulamenta o inciso XLI do
1
art. 59 da Constituição Federal.
-Projeto de Lei da Câmara no 123,de 1992 (o' 542/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre a regulamentação
do disposto no inciso XLII do art. Y da Constituição Federal, sobre a prática do crime de racismo.
-Projeto de Lei da Câmara no 124,.de 1992 (no636/91,
na Casa de origem), que acrescenta parágr~fo ao art. 6"'
da Lei n' 5.969, de 11 de dezembro de 1973, tornando
ínexigível, antes da decisão terminativa do recurso interposto à Comissão Especial de Recursos do P!oagro, a dívida oriunda do cré_dito rural.
,.-Projeto de Lei da Câmara no 125, de 1992 (no 914191,
na Casa de origem), que altera os arts. 513, 737 e 738
do Código de Processo Civil.
-Projeto de Lei da Câmara n• 126, de 1992 (no 958191,
na Casa de origem), que dispensa a publicação de_atos
COnstitutivos de pessoa- jurídiC;R, para efeito _de registro
público ..
1

1
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-Projeto de Lei da Câmara o• 127, de 199i(n• 977191.
na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao ari. 25
da Lei n\' 5.700, de I·~ de setembro de 1991, que dispõe
sobre a forma e a apresentação dos símbolos nacionais
e dá outras providências.

-Projeto de Lei da Câmara n'' 128~, de 1992(n•996/91,
na Casa de origem), de iniciativa-do Presidente da República, que reajusta a pensão graciosa· Coil.cedidâ pela Lei
n• 3.618, de 26 de agosto de 1959, a Elza Borges Tavares.
-Projeto de Lei da Câmara n• 129, ele 1992 (o'
1.259/91, na Casa de origem), que denomina "Pompe_u
de Sousa" a Faculdade de_ Comunicação da Universidade
de Brasília- UnB.
-Projeto de Lei da Câmara o• 130, de 1992 (o'
1.597/91, na Casa de origem), que altera
ali.. 745 do
Código de Processo Civil.

o

-Projeto de Lei da Câmara o• 131, de 1992 (n'
1.603/91, na Casa de origem), que institui a obrigatoriedade
da colocação de frase de advertência nas embalagens, rótulos e bulas de medicamentos.
-Projeto de Lei o• 132, de 1992 (o" 1.723/91, na
Casa de origem), que dispõe sobre a aplicação e divulgação
de índices de desempenho de serviços de saúde.
-Projeto âe Lei da Câmara o• 133, de 1992\n•
2.086/91, na Casa de origem), que regulamenta o§ 2• do_
art. 74 da Constituição Federal.
-Projeto de Lei da Câmara o" 134, de 1992(n'
2.797/92, na Casa de origem)_, que ãlter-a dispositivos da
Lei n• 5.869.de 11 de janeiro de 1973'--Códigode Processo
Civil.-sobfe o·agravo de instrumento.
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1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR VALMIR CAMPELO- Críticas ao
comportamento- do Governo em relãção_ às pequenas e
micro empresas, no qUe concerne as linhas especiais de
crédito e à democratização das_ compras do Governo com
favorecimento dos grupos de cartéis e oligopólios.

SENADOR PEDRO TEIXEIRA - Argumentos
cc:mtra _a transferên_cia para 9 Rio de Janeiro de órgãos
da Admfnistração Pública, tais como da E!Ubra~ur e da
Comissão de Valores· Mobiliários - CVM. Transcrição
nos Anais do Senado de entrevista do Sr. César Maia,
prefeito eleito da cidade do Rio de Ja_neiro, no _Jornal
do Brasil, de 29-11-92.
SENADOR CHAGAS RODRIGUES- O surto de

Cólera no Piauí.
1.3 -ORDEM.DO DIA
Continuação' da votação, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara o• 11/91-Complementar (no 69/89-Complementar, na Casa de origem), que diSpõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público
da União. Votação adiada por falta de quorum.

Projeto de Resolução ni' 67/92, que altera a redãÇã.O
âe dispositivos da Resolução n' 86/91, modificada pela Resolução n"' 5/92, ambas do Se_nado Federal. Apreciação sobrestada, após parecer de Plenário concluindo favoravelmente ao projeto e às emendas nos termos do Substitutivo
que oferece.

. Ofício no S/50/92, atravéido quàl o Governo doEstado
de Santa Catarina solicita autorizaçã{;l para contratar 6peiação de crédito_e_xterD.o, junto ao BaricOliltei'riacionaf Para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD. e ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento -BID, no valor total
-Projeto de Lei da Câmara n" 135, de 1992 (o" 73M91,
de cento e cínqüenta e dois milhões e quinhentos mil dó la- ,
na Casa de origem), que altera a reç.ação do caput do
res, destinada a financiar o Programa .Nacional de Manuart. 4• do Decreto-Lei o" 3.689, de 3 de outubro de 1941 · tenção de Rodovias Estaduais e_ o Projeto Corr~dores de
- Código de Processo Penal.
Transportes,- para constf-uÇão de novas rodovias e restauração das já existentes. Retirado da pauta, nos termos do
-Projeto de Decreto Legislativo n' 89/92 (o' 142/91,
art. 75, e, do Regimento Interno.
na Câinara dos Deputados), que aprova o ato que renOVa
a concessão- outOrgada à Televisão Bagé Ltda .• para_exploOfício n~ sn?/92, através do qual o GÜvefDo do Estado
rar serviço de radiodifUsão de sons e imagens (tel~visão)
de Goiás solicita autorização para contratar operação de
na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
crédito externo. no valor de dezoito milhões, setecentos
e oitenta e dois mil e quinhentos e cinqüenta dólares, desti1.2.2- Comunicações da PfeshiênCia
nada a financiar o Projeto de Desenvolvimento Tecno-Abertura de prazo· de tramitação e apresentação
lógico para --o Pequeno Produtor em Área de Cerrado.
de emendas ao Projeto de Decreto Legislativo n9 89/92,
Retirado da pauta, nos termos do art. 175, He". do Regilido anteriormente.
mento Interno.
- Recebirilerito do OftciO n~ S/8.3i92~- do P~~~idente
do Banco Central do Brasil, solicitando autorizaÇão pata
··projeto de Lei do Senado n~ 326/91, que autoriza a·
que o Governo do Estado de Minas Gerais, possa emitir _ conversão eni ·cruzeiros da dívida externa brasileira, para
e colocar no me-rcado, através de ofertas públicas, Letras tíriandamento de proj~tos destinados ao desenvolvimento
Financeiras do Tesõui'o de Minas Gera!s __:_ LFTMG, para sócio-económico da região Nordeste, e dá outras providênos fins que especifica.
- -_
g.as. Retirado da pauta, nos termos do art. 175, "e'\ do
-Recebimento do Ofício o• 2.5()3/92, do Presidente
Regirnentp Interno.
do Banco Central do Brasil, encaminhando parecer referente à operação de crédito pretendida pelo Governo do
Profeta de Lei do Senado n~ 10/92, que dispõe sobre
Estado de Minas Geniis.
o exercício da profissão de Bibliotecário.e determina outras
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providências. Retirado da pauta, nos termos do art. 175,
e, do Regimento Interno.
Ofício no S/63/92, através do qual o Governo do Estado
de São Paulo, solicita autorização para contratar-operação

de crédito externo, junto ao Banco lnteramericano para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no total de
cento e dczcnove milhões de dólares, destiriado à implan~
tação do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia
do Grarapiranga. --Retir3dõ da pauta, nos termos do art.
175, e, do Regimento Interno.
Ofício n" S/64/92, através do qual o Governo_ do Estado
de São Paulo, solicita autorização para contratar operação
de crédito externo, no _valor de quatrocentos e cinqüenta
milhões de dólares, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, destinada ao financiamento de parcela do Plario ·ctc Despoluição do Rio Tietê. Retirado" da
pauta, nos termos do arL LLS, e, do Regimento Interno.
Oficio n" S/53/92, através do qual o Governo do Estado
do Paraná solicita autorização para contratar operação de
crédito externo, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor total de cento e setenta e
trés milhões e quinhentos mil dólares, destinada a viabilizar
a implantação do Projeto Corredores de Transportes daquele Estado. Discussão encerrada, após parecer de Plenário, concluindo favoravelmente nos termos do Projeto de
Resolução n" 97/92, que oferece, ficando a votação adiada
por falta C:e quorum.
Projeto de Lei da Câmara n° 109192 (n" 2.920/92, na
Casa-de origem), que -dispõe sobre a contribuição do empregador rural para a seguridade social e determina outras
providências, alterando dispositivos das Leis n"~ 8.212. de
24 de julho de 1991, e 8.135, de 23 de dezembro de 1991.
Discussão encerrada, após parecer de Plenário favorável,
ficando a votação adiada por falta de_quorum.
Ofício n"' S/16/92, através do qual o-Governo do Estado
do Paraná, solicita autorização para contratar operação
de crédito externo, no valor de cento e dezcssete milhões
de dólares, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, destinada ao financiamento de parcela do Programa de Saneamento Ambiental
da Região Metropolitana de Curitiba- PROSAM. Discussão encerrada, após parecer de Plenário, concluindo favoravelmente nos termos do Projeto de Resolução n~ 98/92.
que oferece, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara no 25/92 (n" .5.807/90, na
Casa de origem), que dispõe sobre o mar territorial, a
zona econômíca exclusiva e a plataforma continental biasileiros, e dá outras providências. Discussão encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Le<gislativo no 84/92 (no 79/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado
sobre Registro Internacional de Obras Audivisuais, assinado pelo Brasil em 7 de dezembro de 19S9, que resultou
da Conferência Diplomática sobre o Registro Internacional
de Obras Audiovisuais, realizada em Genebra, de 10 a
21 de abril de 1989. Discussão.enceri'ada, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
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Projeto de Decreto Legislativo ·no 86/92 (no 105/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado
de_ Extradição, celebrado entre o Governo· da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa,
assinado em Brasília, em 7 de maio de 1991. Discussão
encerrada, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo no 87192 (no 183/92,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e os
Governos da República Argentina e da República do Chile
para o Estabelecimento da Sede do Tribunal Arbitral na
Cidade do Rio de,Janeiro nas Dependências do Comitê
Jurídico Interamericano, celebrando em Assunção, em 30
de outubro de 1991. Discussão encerrada, ficando a votação
adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n' 304/91, que dispõe sobre
a adição de substância atóxica, volátil e dC odor averSivo
ao benzeno, tolueno e xileno, seus derivados e compostos
e dá o_utras providências. DiscussãO encerrada, ficando a
votação adiada por falta de- quorum.
Parecer n\' 446/92, da Comissão de Çonstituição, Justiça e Cidadania sobre a Mensagem n° 368/92 ( n° 730/92,
na origem), pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Dr. José
Anselmo de Figueiredo Santiago, Juiz do Tribunal Regional Federal da l"_Regtão, 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, decorrentes do falecimento do Ministro Geraldo
Barreto Sobral. Votação adiada por falta de quorum.
·
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES -Apoio à
determinação do Presidente Itamar Franco de proibir o
reajuste de preços de medicamentos de uso contínuo acima
da inflação.
SENADOR AMIR LANDO -Considerações sobre
a iniséria do povo brasileiro o contraste entre o Brasil
rico e o Brasil miserável.
SENADOR ODACIR SOARES- Considerações a
respeito de formulações contidas no primeiro exemplar
do ''Caderno de Saneamento", veículo de divulgação das
resoluções do 2~ Encontro Nacional de Trabalhadores em
Saneamento e Meio Ambiente.
1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

e

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DA COMISSÃO DIRETORA
N'' 55 e~56/92.
3- ATOS DO PRESIDENTE
Ne' 468 a 470/92.
4- ATAS DE COMISSÕES
5- DESPACHO DO DIRETOR-EXECUTIVO DO
CEGRAF
Processo n' 1.820/92 (1nex'cibilidade de licitação)
6- MESA DIRETORA
7 -LÍDERES E VICE-L>õERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 281a Sessão, em 11 de dezembro de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presidência dos Srs. Chagas Rodrigues e Valmir Campelo

ÀS 19 HORAS, ACHAM.SE PRESENTESjJS SRS.
SENADORES:
-

:dos meios de transporte parte especialmente reservada aos
fumantes.
Art. 3? A propaganda comercial dos produto~ referidos
Alfonso camargo - Anlir Lando - Chagas Rodrigues
9
- Elcio Álvares - Henrique Almeida - Irapuan Costa Túnior no art. 2 somente Será permitida nas emissor~s de rádio e
televisão
no horário compreendido entre 21 (vinte e ·uma)
-Joao Rocha -Jonas Pinheiro -Jutahy Magalbâes -Juvêncio Dias - Lourival Baptista - Luiz Alberto - Marluce Pinto -Pedro Teixeira -Valmir campelo.

O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A lista de
presença acusa o comparedine.nto de 15 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O "Sr. 1'-' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
-~~-

EXPEDIENTE
OFÍCIO DOSIL I• SECRETÁIÚO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado_autógrafos-d.Os

seguintes projetas:

-

PROJETO DE -LEI NA CÂMARA N• 114, DE 1992 ·.
(N• 4.556/89, na Casa de origem)

Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda
de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamen~
tos, terapias e defensivos agrícolas nos termos do § 49
do art. 220 da Constituição da República.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1? O uso e a propãgarfda de produtos fumfgeros,
derivados ou não do tabaco, de bebidas alcoólicas, tle medicamentos e terapias e de defensivOS agrícolas estão s~,~.jeífos às

restrições e condições

estabelec!~_as

por esta lei nos termos

do § 4° do art. 220 da Constituição da República.
Parágrafo único_. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta lei, as bebidas potáveis com teor alcoólico
superior a 13 (treze) graus -Gãy LussaC._ . __ , , ____
-Art. 2\> E pi'oibido o uso de cigarros, cígarrilhas, charu-

tos, cachimbos ou de qualquer outro produtor fumígero, deri~
vado ou não do tabaco, em recinto-_coletivo, privado ou públi~
co, salvo em área destinada exclusivamente a esse fim, devida~
mente isolada e com arejamento convenierite.-§ 1"' Incluem~se nas disposições 9este artigo as repartições públicas, os hospitais e postos de saúde, as salas_ de
aulas, ·as bibliotecas, os recintoS ~de trabalho coletivo e as
salas de teatro e cinema.
--§ 2" É vedado o uso das substâncias mencionadas no
art. 2"' nas aeronaves e Vefculos de transporte coletivo, salvo
quando transcorrida uma hora de viagem e houver nos refer}.~

horas e as 6 (seis) horas.
_§ 1" A propaganda referida neste artigo, assim- como

a veiculada na imprensa escrita, não poderá associai- 6--us9
dos produtos ao esporte olímpico ou- ao bom desempenho
fíSicO, nem- tampouco_ as_Socia~; idéiaS ou imagens de maior
êxitO-OOU- séX:iJálidade das pessoa~~ __
§- 2? A propaganda Conterá, nos meios de comunicação,
e em funçãO de suas características,_ advertência escrita ou
falada sobre os malefícios do fumo, através da frase "O Ministério_ da Saúde ·adverte: fumar é prejudicial à saúde".
§--3~'_, A propaganda não poderá induzir ao consumo,
atribuindO ao produto propriedades calmantes ou estimulantes
que reduzem a tensão, a fadiga, ou qualquer outro efeito.
§ 4? As embalagens, exceto se destinadas à exportação,
os pôsteres, pain_éis ou cartazes, jornais e revistaS que façam
difusâo ou propaganda dos produtos referidos no art. 29 , conte-_
rão a· advertência mencionada no § 29 desta lei.
§ 5~' A_ advertência de que trata o § 2~' obedecerá às
-normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde e poderá ser mudada a cada período de três anos, corri _base em comprovados critérios cientfficos, Sendo concedidos 120 (cento e vinte) dias para a substituição do texto em vigência; quanto à
propagãnda. e 180 (cento e oitenta) dias, em relaçãq às emba- .
Jagens. _
Art. 49 Somente será permitida nas emissoras de_ rádio
e televisão a propaganda comercial entre 21 (vinte e uma)
horas e as 6 (seis) horas.
§ 1° A propaga-nda de que trata e_ste a~:tigo não podeiá
associar o produto ao esporte olímpico ou de competição,
~o -desempenho sa~dáve_l de qualquer atividade. à CO!ldução
de veículos e a imagens ou idéias de maior ê_~ito ou sexualidade
das pessoas.
§ 2•

Os rótulos das embalagens de bebidas ·alcoólicas

ÇQnterão adev-ertência nos seguintes termos: "Evi.te ó consumo
- excessivo de álcool''.
Art. 59 As chamadas e caracteriZações- de patrocínio
dos produtos indicados nos arts. zo;r e 4?, para e':entos alheios
à progarnação i:::tOfmal ou rotineira das emissOras de rádio
e televisão. poderão ser feitas em qualquer horário, desde
que identificadas apenas com a marca ou slogan do produto,
sem tecomendação do seu consumo.
§ 1o As restrições deste artigo aplicam-se à propaganda
estática existente em estádios, veículos de competição e locais
_similares.
§ 2? Nas condições do caput, as cham'àdas e caracterizações de patrocínio dos produtos estarão liberados da exigência do § 2' do art. 3' desta lei.
Art. 6~' É vedada a utilização de .trajes esportivos para

ve.icular: a. propaganda dos produtos de que trata esta lei.
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Art. 7"' . A propaganda de medicamentos e- terapias de
qualquer tipo ou espéCie poderá ser feita em publicações especializadas dirigidas direta c especificamente a· profissionais

e instittiiÇOes--de saúde.
§ 1"' Os_medicamentos anódinos e de venda livre, assim
classificados pelo órgão competente do Ministério da Saúde,
poderão ser anunciados nos órgãos de comunicação social
com as advertências quanto ao -seu ·abuso, confOrm-e índicã.do
pela autoridade classifiCat6ria.
§ 2o A propaganda dos medic~mentos referidos neste
artigo não poderá contá afirmações"que não sejam passíveis
de comprovação científica, nem poderá utilizar depoimentos
de profissionais que não sejam legalmente qualificados para
f~ê-lo.

§ 3~ Os produtos fitoterápicos da flora medicinal brasileira que se enquadram no disposto no§ 1~ deste artigo deverão
apresentar comprovação científica dos seus efeitos teiãpêuticos n6 pra-zo de 5 (cinco) ãOóS da publicação desta lei, sem
o que sua propaganda será automaticamente vedada.
§ 4 9 Toda a propaganda de medicamentos conterá obrigatoriamente advertência indicando que, a persistirem os sintomas, o médico deverá ser .consultado.
Art. 89 A propaganda de defensivos agrícolas que contenham produtos de efeito tóXícO~ iTiediato ou iritediato, para
o ser humano, deverá restringir-se a programas e publicações
dirigidas aos agricultores _e pecuaristas, Cán-tendO cómpleta
explicação sobre sua aplicação, precauções no emprego, consumo ou utilização, segundo o que dispuser o órgão competente do Ministério da Agricultura, sem prejuízo das normas
estabecidas pelo Ministério da Saúde ou outro órgão do Sistema Único -de Saúde.
Art. 9" Aplicam-se aos infratores des_ta lei, sem prejuizO de outras penalidades previstas na legiSlação em vigor,
especialmente no Código de Def~sa do Consumidor, as_seguintes sanções:
·
I - advertência;
I I - suspensão, no veículo de divulgação da publicidade,
de qualquer outra propaganda do produto, por prazo de até
30 (trinta) dias;
III- obrigatoriedade de vcicl!la_ç~o de ra~ifi~ção ou es~
clarecimento para compensar propaganda distorcida ou de
má-fé;
IV- apreensão do produto;
V- multa de 100 (cem) a 500 (ci,Uinhentas) vezes o maior
valor de referência vigente no País, cobrada em dobro, em
triplo e assim sucessivamente, na· reincidência.
§ 1" As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas gradativamente e, na reincídéncia, curriulatiVãinente,
de acordo com a especificidade do infrator. § ·2? Em qualquer caso, a peça·publiCitá""fía_fica d_efiniti~
vamente vetada.
§ 3~ ConsideramRse infratores, para efeitos-deste artigo,
os responsáveis pelo produto, pela peça ·publicitária e pelo
veículo de comunicação utilizado.
Art. 10. _O Poder Exe_cutivo regulamentará esta lei no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias de sua publicação.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data de sua publíR
cação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Sáb~do
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TíTULO VIII
Da Ordem Social

·········· ·····················cA:Priúi:é:i·v····························-·
Da Comunicação Social
Art. 220. A manifestação do pensamento. a criação,
a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo
ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 49 A propaganda comercial de tabaco, bebida alcoólica, agrotóxicos, medicamentos e terapias-eStará sujeitá a
restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior,
e -conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes_ de. seu_ uso~
• • • n·•-• •

~~··

• • • - •-

·-~·

• ••

•~

• • •• • • •• • • •• • •• • • • •• • • • • • • • • • .__,., • ••-• • • • ••••• •• • • •

(A Comissão de Assuntos Sociais.)
PROJETO DR LEI DA CÂMARA N• \15, Dlf·1992
(N• 4.620/90, na Casa de Origem)
De Iniciativa do Presidente da República
Autoriza a doação do imóvel que menciona.
O Congresso N~cionaJ decreta:
Art. 19 Fica autorizada a doação ao Estado do Paraná
d~ ár~ de 3.660,8396 ha (três mil, seiscentos e•essenta hectares, oitenta e três ares e noventa_ e seíS ·centiares), constituída
pelas glebas D e D-1, medindo, respectivamente, 3.574,2748
ha e 86,5648 ha, situadas no extinto Projeto_ Integrado de
Colonização Marquês de Abrantes, Município de Adrianópolis,_ naquele Estado, com os seguintes limites -e -cónfroh~
tações: Gleba D; Norte - Gleba São João Surá II do PIC
- MA, separado em parte por linha secii -pelos Rios da
Anta e Arívá- Este- Fundação Instituto de Terras _e Carta-grafia, separado pelo Rio João Surá; Sul-Fundação Instituto
de Terras e CartOgrafia; sepárado eelo Ribeirão Feio e pelo
Rio São Miguel; rio João Surá e Area "E" por linha seca;
oeste- Fazenda Primavera por linha seca. Gleba D-1; Norte
-Fundação Instituto de Terras e Ca.rtografia, separado pelo
Ribeirão Feio e pelo Rio São Miguel; Este -Fundação Instituto de Terras e Cartografia, separado pelo Sul -Fundação
l11stituto de Terras e Cartografia, separado pelo Rio São Miguel; Oeste- Fazenda Primavera por linha seca.
Parágrafo" úiiico - A área- a: que se refere este artigo
será desmembrada de porção maior registrada em nome do
Instituto Nacional de Colonização -e Reforma Agrária- INCRA, sob o n• 2.492, fls. 228, Livro 3-B, do CartóRio de
Registro de Imóveis de Bocaiúva do Sul, Estado do Paraná.
Art. 2~ A área a ser doada de_stina-se à expansão do
Parque Estadual das Lauráceas, com .o qual confronta.
Art. 39 A doação de_ que trata esta lei será efetivada
através de _escritura a ser outorgada pelo Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, sob condição
resolutória, que ~e realizará se ao imóvel doado for dada
destinação diversa daquela prevista no art. 29 desta lei, não
assistindo ao donatóRio, nesse caso, direito a qualquer índeni~
zãção.
Art. 4" Esta lei entra em_ .yigor na data J:ie sua publicação.
Art. 59 Revógam-s~ as disposiÇões em contráR.io.

e
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MENSAGEM N' 168, DE 1990
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio-

. _ Dezembro de 19,_92
LIVRO!

Do Pr_ocesso de Conhecimento
.
Nos termos do art. 61" da Constituição Federal, tenho·li-''·'·'·'········'·'·.:..:..··
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelên. Das Partes e dos Procuradores
cias, acompanhado de exposição de motivos do Senhor. Ministro de Estado da Agricultura, o anexo prOjeto de lei- que
...... --· ................'.. ··c.:\Pi:r~i."o
:o. •••"autoriza a doação do imóvel que menciona".
nos Deveres das Partes e
Brasili~, 5 dé março de 1990. -José Sarney.
dos seus Procuradores
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N• 6, DE 20 DE FEVEREIRO
~
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA
AGRICULTURA.
Das Despesas e das Multas
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Tenho a honra de submeter à elevada c_onsider~ção de
~A ·2õ~
~~~t~;~~-~~d~~;~~- ~-~~~~id~: :~. :p~~;; ~~~~
Vossa Excelência o anexo áilteprojeto de lei que autoriza
vencedor
as
despesas
qeu ~tecipou e os honoráRios advocaa doação ao Estado do __fa_raná de uma área total com
tíciOs. Essa verba honorária s_erá devida, também, nos casos
3.600,9396 ha (três mil, seiscent4?s e sessentãnectal-es, oitenta
em que o advogad? full:~ionar em causa própria. e três ares e noventa e seis centiares), constituída pelas Glebas
§ 1~' O _juiz, a_q de_cidir -qualquer incidente ou recurso,
De D-1, medindo, respectivamente, 3.574,2748 ha 86,5648
condenará nas despesas o vencido.
ha, remanescentes do extinto Projeto de Colonização Marquês
§ 29 As despesas abrangem não só as custas dos autos
de Abrantes, Município de Adrianópolis, naquele Estado.
do processo, como também a indenização de viagem, diária
A área compreendida pelas Glebas acima espeêífiCadas
de testemunh~ e remuneração do assistente técnico.
-~
faz parte de um todo maior transcrito- em DOme -do incra
§ 3 9 Os honoráRios serão fix.ados entre o mínimo- de
sob o n' 2.492, Livro 3·B, fls. 228, no CartóRio do Registro
10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento)
de Imóveis da comarca de Bocaiúva do Sui/PR.
sobre o yalor da condenação, atendidos.
A área a ser doada, conforme relatóriQ téCriico constânte
a) o grau de zelo profissional;
do processo administrativo Mirad/BSB n9- 2. 784 e a penSos, b) o lugar de prestação de serviço;
_
perdeu sua vocação agrícola e se destina â expansão 9-o Parque
c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado
Estadual das Lauráceas, com o qual cOnfronta.
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Em face da justificada necessidade da transferência do
§ 49 Nas causas de pequeno valor e nas de valor inestidomíniO da área indicada parf1 o património do requerente,
mável, be~ como naquelas em que não houver condenação
e tendo em vista os termos dO Parecer H-525, da Consultaria
ou for vencrda a Fazenda Pública, os .ho:norádos serão fixados
Geral da República, publicado no Diáro Oficial da União de
consoante apreciação equitatiVa do juiz~- atendidas as normas
21 de junho de 1967, entendo necessária a expedição de lei
,
·
das letras a e c do parágrafO anteRior.
autorizativa da doação que se tem comO Ob}etiVo.
-§ 59 Nas ações de indenização por ato ilícito contra PesNa oportunidade renovo a Vossa Excelência pi-otestos
s~~: ?_v~_o;~.e condena~ão será a soma da prestações ven~idas
do meu mais profundo respeito -Íris Re_~nde.
(A Comissão de Constituição, iustiça e-Cidadania~) com o cai:Ital 1_1ecessáRIO a produzir a renda correspondente
às pr~staçoes vmcendas (art. 602, podendo estas serem pagãs,
tambem mensalmente, na forma do § 29 do referido art 602
inclusive em conSignação na folha de pagamento do de~eqo:ç:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 116, DE 1992
. .
-"-~··
~•
~H ,;c~ • ; •• .._ • • • •• •• ••• •:'•.:~..-~ ~.:;;- • ~ • • •
(N' 4.636/90, na Casa de Origem)
Acrescenta parágrafo ao art. 20 Código de Processo
(À Comissão de Coizstituição, Justiça e Cidadania.)
Civil.
nal:

······· ......·······'········ ·'TiThui:o

u· . . '-·. ,._ . '·.-'· "-···.

:............ ··-··· ... ·-·' .. ::. sEÇXõüf-''' ...::. ··""· .. :,,..:..... ,.
.... ;r·.·

... A.

-os

• • • • • · - - · • • • • • • • •• • •• • • •• • ••• • ••"-••

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 20 do Código de Processo Civil,
instituído pela Lei o' 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
passa a vigorar acrescido do seguinte § 6~':
"Art. 20. . ...-----··---··· .. ~ ...... .__..;__,_,.,_~..::! •• ~:.:-~-·
..... ... --- ... --... -~~---~ .;.. __-::. --- : .... ~ _,_ ~. ;;; ~~-- .-~ -..___,____,__.,__
§ 6~' Os honorários de- advogados serão corri.:
gidos monetariamente a partir da data do ajuizamento
da ação, nas mesmas bases e condições da atualização
monetária dos débitos fiscais."
-

..

• •'

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 117, DE 1992
(N• 4.807/90, na Casa de origem)
Converte em Memorial da Medicina Brasileira o
M"-~moriãi dã: Medicina, instalado no prédio da antiga
:=. -Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, na cidade
SalVador, Bahia.

,-_ de

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica convertido em Memorial da Medicina Brasileira o Memorial da Medicina, instalado no prédio da antiga
Art. 2'? Esta lei entra em vigor na data de sua PubliFaculdade de Medicina do Terreiro de Jesus, na cidade de
cação.
- Salvador, Bahia, subordinado à Universidade Federal da BaArt. 39 Revogam-seasdisposiçõesemcontrário.
hia.
Att. 2° Esta lei ent~a em vigor na data de sua pu~liLEGISLAÇÃO CITADA
cação.
Art. 3~ Revogam-se as di~posições em contrário:
LEI N' 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973.
Institui o Código de ProceSso Civil.

(À Comissão de COnstituição, JuSiiça e Cidadania.)

-Dezembro de 1992
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 118, DE 1992
(N• 5.579/90, na Casa de Origem)
Dispõe sobre a aplicação, nos Tribunais de Justiça
e nos Tnbunais Regionais Federais, das normas da Lei
n~ 8.038, de 28 de maio de 1990, sobre ações penais
originárias.
O Congresso Nacíonal_ decreta:
__
__
Art. 1"' As normas dos arts. 1~ a 12, inclusive, da Lei

n" 8.03"8, de 28 de maio _de 1990, aplicam~se às ações penais
de competência originária dos Tnbunais de Justiça dos Estados
e do DistritO Federal. e:_dos Tribunais Regíonciis-Fe-deraís.
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publi·

cação.

__
3~

Art.

Revogam-se o Título III do Livro II do Decre-

to-Lei n"' 3.689, de 3 de outubro de 1941, e demais disposições
em contrário-:

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 8.038, DE 2!LDE MAIO DE 1990
Institui normas procedimentais para os processos
que especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça
e o Supremo Tribunal Federal.
0 0 0

,

, ,

,

,

., ,

0 •

•.,, 0 ,

• • _.-.- . .

ou • •• • , , . . , •

0 ,

. , , . _ , , •~ •

•

~ ~.. '

••~H " " • • • • • •

TÍTULO I
Processos de Competência Originária
CAPÍTULO!
Ação Penal Originária
Art. 1'! Nos crimes de a_ção penal pública, o Ministério
Público terá o prazo de quinze dias para oferecer de_núncia
ou pedir arquivamento do inquérito oü das peças informativas.
§ 19 Diligências complementares poderão ser deferidas
pelo relator ,com interrupção do prazo deste artigO.
§ 2'! .Se o indic'íàdQ estiver preso:
a) o prazo para oferecimento da denúncia se_rá: de cinco
dias;
b) as diligências complementares não interromperão o
prazo; ·salvo se o r~lator, ao deferi-las, determinar o relaxamento da prisão.
_
Ait. z_a O relator, escolhido na forma regiq~.ental; será
o juiz da instrução, que~ realizará se_gündo ó disposto neste
capítulo no Código de Processo Pen_al, -no _Que for aplicável,
e no Regimento Interno do TribunaL
_
...
Parágrafo único. O _relator terá as atribuiÇões que a
legislação processual confere a,os _juízes _singulares.
Art. 39 Compete ao relator:
I - determinar o arquivamento do inquérito OU de peças
informativas, ·quando o requerer o MinistériO Público, ou submeter o requerimento à decisão competente do Tribunal;
II -decretar a extinção da pUnibilidade, nos cargos previstos em lei.
-- Art. 4'! Apresentada a denúncia ou a queixa ao Tribu~
nal, far-se-á a notificação do acusado para oferecer resposta
no prazo de quinze dias.
§ 1" Com a notificãÇão, serão em ~ntregues ao acusado
cópia da denúncia Qu_ da queixa, do despacho do relator
e dos documentos por este indicados.
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§ 29 Se desconhecido o paradeiro do acusado, ou se
este criar dificuldades para que o oficial cumpra a diligência,
proceder-se-á a sua notificação pOf edital, contendo o teor
resumido da acusação, para que compareça ao Tribunal, em
cinco dias, onde terá vista dos autos pelo prazo de quinze
dias, a fim de apresentar a resposta prevista neste artigO.
Art. 59 Se, com a resposta, forem apresentados novos
documentos, será intimada a parte contrária para sobre eles
se manifestar, no prazo de cinco dias.
Parágrafo único. Na ação penal de iniciativa privada,
será ouvido, em igual prazo, o Ministério Público.
Art. 6" A seguir, o relator pedirá dia para que o Tribu~
nal delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou
da queixa, ou a improcedência da acusação, se a decisão não
depender de outras provas.
§ 19 No julgamento de que trata este artigo, será facultada sustentação oral pelo prazo de quinze minutos, prime'irO
à acusaçãO, depOis à defesa.
§ 2'! Encerrados os debates, o Tribunal passará a deliber~r. determinando o Presidente as pessoas que poderão perma~
necer no recinto observado o disposto no inciso II do art.
12 desta lei.
Art. 7o Recebida a denúncia ou aAueixa, o relator designará dia e hora_ para o interrogatório, mandando citar o
acusado ou querelante e intímãr o órgão do Ministério Público,
bem como o querelado ou o assistente, se for o caso.
Art. so O prazo para defesa prévia será de cinco dias,
contado do interrogatório ou da intimação do defensor dativo.
Art. 9~ A instrução obedecerá, no que couber, ao prOcedimento comum do Código de Processo Penal._
§ 1<1 O relatOr poderá delegar a realização do interrogatório ou de outro ato_ de instrução ao juíz ou membro de
tribunal com competência territorial no local de cumprimento
da carta de ordem.
§- 29 Por expressa determinação do relator, as intima-_
ções. poderão ser feitas por carta regiStrada com aviso de receOúriento.
_
· _ __
Art. 10. Concluída a inquiriçãO de testemunhas,_ serão
iiltiUHtà_as a·acusação e a defesa, para ·requerimento de diligência no prazo de cinco dias.
,_ Art ... ll. ~eal!zadas as diiigêr:cia~ •. -q_u n.ão Sei].dO__ ~stas
requeridas nem determinadas pelo relator, serão intimadas
a acusação e a defesa para, sucessivamente, apresentarem,
n_p_ prazo de quinze dias. alegações escritas-.
. ___§ 1~ Será comum o prazo do acusador e do assistente,
bem como o dos co~réus.
· §- 29 -Na a:ção- penal de iniciativa privada, o MinistériO
Público terá vista, por igual prazo, após as alegações das par~
tes.
§ 3~ Ó relator poderá-, apó~·~s al~gações escritas, determinar de ofício a realização de provas reputadas imprescindíveis para o julgãrilento da causa.
Art. 12. Finda a instrução, o Tribunal procederá ao
julgamento, na forma determinada pelo Regimento Interno,
observando-se o seguinte:
I - a acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa
ordem, prazo de uma hora para sustentação oral, assegurado
ao assistente um quarto do tempo da acusação;
II- encerrados os debates, o Tribunal passará a proferir
o julgamento, podendo o Presidente limitar a presença no
recinto às partes e seus advogados, ou somente a estes, se
Ointeresse público exigir.
• . . • • • • • • • • • ' • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • • •

o~~~ "!~•

•,. • • • . . . . • • ~ . . ~·~-<·~·
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III - a seguir, o relator apresentará minucioso relatório
do feito, resumindo as principais peças dos autos e a prova
produzi~a. Se algum. d9s jufzes solicitar a leitura integral dos
----autos -ou de parte deles, o relatQ_r poderá_ordenar seja ela
efetuada pelo secretário;
LIVRO II
IV - o relator passará depois a inquiri[ as testemunhas
Dos Processos em Espécie
de acusação e de defesa, que não tiverem sido dispensadas
TÍTULO III
pelas partes e pelo Tribunal, podendo reperguntá~las os outros
jufzes, o órgão do Ministério Pública e as partes;
Dos Processos de Competência do Supremo Tribunal
V- findas as inquirições e efetuadas as diligências que
Federal e dos Tribunais de Apelação
_ Q_ 'J'ribUnal houver determinado, o presidente dará a palavra,
CAPÍTULO!
sucessivamente, ao acusador, se houver, ·ao órgão do MinisDa Instrução
tério Público e ~o acusado, ou a-seu de!ensor, para susten~
tarem oralmente a acusação e a deféiã, pOdendo Cã.da um
Art. 556. Nos processos por delitos comuns= e fuiJ.cio:.
ocupar a tribuna durante uma hora, prorrogável pelo Tribunal;
nais, da competência do Supremo Tribunal Federal e dos.
VI- encerrados os debates, o Tribunal passará a funcio~
Tribunais de Apelação, a denúncia ao a queixa será dirigida
nar em sesSão secreta, para proferir o julgamento, que será
ao Tribunal e apresentada ao seu presidente para a designação
anunciado em sessão público;
de relator.
VII- o julgamento efetuar~se-á em uma ou mais sessões,
•
Art. 557. O relator será o juiz da instr-~ção d~ process-o, a c_ritério do _Trib_uhal, observado, no que for aplicável, o
com as atribuições que o Código confere aos jufzes singulares.
disposto no Título XII do Livro I.
Parágrafo único. Caberá agravo, sem efeilo' suspen'slvo
DECRETO-LEI N' 3.689- DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal

para o Tribunal na forma do respectivo Regimento Interno
do despacho do relator que:
__
a) receber ou rejeitar a queixa ou a -denúncia ressalvado
o disposto no art. 559;
·
h) conceder ou denegar fiança ou a arbitrar;
c) decretar a prisãõ -preventiva;
d) recusar a produção de qualquer prova ou a: realização
de qualquer diligência.
_ _
_____ _
Art. 558~ -Recebida a queixa ou a:- denúncia, notificar~
se~á o acusado para que no prazo improrrogável de quinze
dias, apresente resposta escrita, excetuados os seguintes caso:
I - achar~se o acusado fora do território sujeito à juriSdi~
ção do Tribunal, ou em lugar desconhecido .oujnçerto; _
II- ser o delito inafiançável.
__
_ __
Parágrafo único. _Anotificilção"; aCOhiJ>anhada de Cópias
do ato de acusação e dos documentos que o instruírem, Será
encaminhada ao acusado sob registro postal, ou por inter~
médio de qualquer autoridade do lugar onde se epcontre.
Art. 559. Se a resposta ou defesa prévia- do ãcus3do
convencer da improcedência--da acusação, o relator proporá
ao Tribunal o arquivamento do processo.
Art. 560. Não sendo vencedora a opinião do relator,
ou se ele não se utilizar da faculdade que lhe confere o artigo
antecedente, proceder~se~á instrução do processo, na_ forma

dos Capítulos I e III, Título I, deste Livro, e do Regimento
Interno do Tribunal.
__
~
Parágrafo único.- O relator poderá determinar que os
juízes locais procedam a inquirições e Outras diligências.

CAPITULO II
Do Julgamento
Art. 561. Finda a instrução o Tribunal procederá, em
sessão plenária, ao julgamento do processo, observando~se
o seguinte:
I - por despacho do relator. os autos serão- collclusos
ao presidente, que designa_rá dia e hora para o julgamento.
Dessa designação serão intimadas as partes, as testemunhas
e o Ministério Público;
II- aberta a sessão, apregoadas as partes is--testemu~
nhas, lançado o querelante, que deixar de comparecer (art.
29), e, salvo o caso do art. 60 n9 III, proceder~se~á às demais
<!!_ligéncias preliminares;

e

Art. 562.

Logo após os pregões (art. 561 n' II), o réu

poderá, sem motivação_, recusar um dos juízes e o acusador,
outro. Havendo mais de um réu ou mais de lJ-ffi acusador,
e se· náo entrarem em acordo, será determinado, por sorteio,
quem deva exercer o direito de recusa.
................................ ~ ... ;.;;;-;"·............•.':~------~ .....-.... .--

.............................. ---- ....•.......-.. ......
............. .
(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
~-

·-~-·~·

PROJETO DE LEI A CÂMARA N' 119, DE 1992
(N• 5.861/90, na Casa de origem
Dispõe sobre a habilitação para conduzir ciclomotores.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ É permitido a todo cidadão brasileiro ou estrangeiro domiciliado no País, que tenha completado 16 (desses~
seiS) anós de idade, habilit~r~se à condução de ciclomotores,
observadas as disposições desta lei e as normas estabelecidas
pelo Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAM.
Art. 2\> ParaeieitoS desta lei, defitú!~se como ciclomotor
o veículo de 2 (duas) ou 3 (três)' rodas, provido de motor
de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm3
(cinqüenta centímetros cúbicos) e a velocidade máxima, de
fabricação, não exceda a 50 km/h (cinqüeri.ta quilômc~tros por
hora), tend_o __çomo caraéterística principal a movimen-tação
auxiliar de pedais, à semelhança das bicicletas.
Art. 3\> A autorização para conduzir ciclomotor (Classe
A~l) será comprovada pela Carteira Nacional de Habilitação
ins-tittiíd3 pelo Conselho Nacional de Trânsito,_na qual deverá
constar, se for o caso, as indicações: "menor de 18 anos"
e "autorização a coridUzii exCfuSivamente ciclomotor".
-Art. 4' O Conselho Nacional de Trânsito adotará, no
prazo de 90 (noventa) dias, as normas e procedimentos- necessário~ para a habilitação de pessoas aptas a_ conduzir ciclomotores.
Art. 59 Esta lei entra em vig()! i_la data de su8. publi-

cação.
Art. 69

Revogam-se as_ disposições em contrário.

(À Comissão de Constituição, Jlisiiça e Cidadanitl.)

_
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 120, DE 1992
(N• 178/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre a criação de associações e cooperativas, regulando o disposto no iÕciso XVIII do ari:.
s~ da COIU!tituição Federal.

O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 1~ É livre a criação de associações civis e sociedade_s coperativas, obs.ervadas, no caso das primeiras, as nor-

do entre o dia do vencimento e o d() pagãmen~o_cm cart6rio
e lançado. de próprio punho, a tinta ou-datUografado, na
frente do próprio título.
Art. 2" Aos cartórios de protesto competirá unicamente
efetuar os cálculos necessários à apuração dos encargos financeiros, vedada qualquer interferência ou cDbrança de taxa
ou emolumento reJerente ao cálculo efetuado._ _ _
Art. 3\' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
_
_
Art. 4<:>Revogam-se as disposições cm contrário.

mas_do Código Civil e legislação complementar, e, das demais,

-(A

os princípios da Lei n'' 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Parágrafo único. O disposto nesta lei não se aplica às
Cooperativas de Crédito ou com seção de crédito.
Art. 2'! Compete ao Poder Público, em todos os seus

Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5" _Todos _são iguais perante a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindoRse aos brasileiros e aos estrangeiros reside;n_t~s-. r,to ~p_ats, ~ )nyi9!aJ2i4çla_Ji_e do direito à
vida â liberdade, â igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos-seguintes.
XVIII- a criação de associações e, na fórma da lei;
a de cooperativas independcm de autorização, sendo_ vedada
a interferência eStãtal e-m s-eu funcionamento.

____

._~·-·----~~--~--

LEI N' 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971
Define a Política Nacional de Cooperativismo, instiR
tui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá
outras providências.

Comissão de Ca'nstituiçãó, Justiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 122, DE 1992'
(N• 397/91, na Casa de origem)
·

níveis, estirriular a criação de associações que Visem ao bem

comum e de sociedades c_oopcrativas em geral, proporcioR
nandoRihes assiStência administrativa c téCníca, vedada qualquer interferência em seu funcíonamCitto.
Art. 3<:> Esta lei entra em vigor na data de suã publiR
cação.
Art.: 49 Revogam-se as disposiÇões e!ll cofltfário. _ LEGlSLAÇÂO CJTADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FED_ERATIVA DO
BRASIL
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO!

......................._,
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Regulamenta o inciSo XLI do artigo 5 9 da Consti-

- tuição Federal.

--o Congress6 Nacional decreta:
Art. 1" Constitui discriminação-atentatória dos direitos

e liberdades fundamentais, punível na forma desta lei:

I -outorgar benefício legítimo a pessOa ou grupo d~
pessoas, discriminando-as favoravelmente em detrimento de
(flfffe-m em situação assemelhada;
I I - impor obrigação, dever, ônus, sanção ou qualquer
sacrifício a pessoa ou grupO de pessoas, discriminandoRas eni
fã.ce de outras qUe, em situaçãO" assem-elh3da, tiVeram CoiidíR
Ções-_rilais favoráVeiS. ·
Pena: reclusão, de I (um) a 3 (três) anos.
_
Art. 2~ Esta l~i en~ra em vi~or na ~ata de sua publicação.
LEGISLAÇÃO CITÃDA . .
. : .
CONSTITUIÇÁQ_I;iA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL

.... ................. ".........Tffuco·i.... ,........_.._..,........-....,
~

Dos Princípios Fundamentais

-- ·--

~~-

..
...... -.. -........·- ,.... ---............... -.......... -... .... ,.. ---.·-.ou
o,
·~--

Art. 3~' --Constituem o_bjetivos fundamentais da República Federativa do Br~il.
••••••••••••••••

~·

••••• ·-·· •• , ._. . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.. ••• '"'':!'.

'.•... ?·--· ... ......:;. _.-,._.-.. '........... ......-,,_.. ·......
~-

(À Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Citjadania.)

~~--- ---~--

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

IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação.
-~

·-·-··-~.

··-··

~---.···· -~

TITULO Il

Dispõe sobre a cobrã.nça de eqcargos financeiros
sobre letras e títulos de crédito apresentados e pagos'
em cartório.

DÓs Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 59 Todos são iguais perante a lei, sem distinçao
de_qualquer natur.eza, 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:

O Cóngressb Nacional decreta:
Art. 19 Os Cart_órios de protesto deverão cobrar, além

XLI- a lei punirá qualquer discriininação atentatória
dos direitos e liberdades fundamentais;

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 121, DE 1992
(N9 279/91, na casa de Origem)

da importâricia eXpressa nó títulO apresentado, o valor dos
.
encargos financerros permitidos em lei.
Parágrafo único. A operação de que trata este artigo
será efetuada pelo próprio cartório, devendo o valor ser apur~:

..... ·····... ············ ·····e:·A:PiTúCo ·ii...:····· ... ··················
Dos Direitos Sociais
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Art. 79 São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais.
além de outros que visem à melhoria de s.ua condição social:
.

..

.

..

• • • • • • • •• ·~•~ • • •••• • • • .; ••• • • • ~ .ç..-•., •• o·o. • • •• •• ••• • ···~·-~H'-.-.-.:.~ ••• ~~-__,..._ -•

XXX- proibição de diferença de salários, de exercício
de funções e de critério de admissão por motivo de sexo,
idade, cor ou estado civil; -XXXI- proibição de qualquer discriminação .à o tucante
a salário e critérios de fl.d_m_is_s_ão do trabalhador portador de
deficiência;
. • ... • • ..•••• • •... • ··••··-·-~ .-. •· •• ~ n..-.-.,-..•-.;; ·····•"-···~ ..---;-~..,.,._ •• ~.-,·._. •

(À Comissão de Constituição,-JUStiçcl e CiCladania.)

De~mbro

de 1992

TÍTULO II
Dos Direi1os e Garantias .fundamentais
-CAPÍTULO!
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 59 Todos são iguais perante a lei, sem distínção
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:_
"f.~~-:-~ ~'; ~-'" ~ •___.__ •••·. ••• ~~:-:.--~ ~ .-0 • • • • ~ :' •• ~-= •• •-~ .~~;~~ -.·. ;-••::-. .-:::--. ~u ~·
õ

.-• ._. •

.:~

-· - - xLtr - a Prática do racismo constitui áime inãfiai1Çavd

imprescritívef, -sUjeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
• • ,., • •• •• n• ~· •'' o.-. • • • õ, • ~. • , •

• . . . -. • • • .::.:.::, • • • • •'•-• ••

-~- • • H, .. ..:,.'7"_._:::, •• • ••----

.............. ._~·····h•·••· .,·,.i_..;:, .. ,: .. a;--•• ~ . . . . . . . . . . . . . . . ~ •••••••=.;~

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 123, DE 1992
(N• 542/91, na Casa de Origem)
Dispõe sobre a regulamentação do disposto no inciso XLII do art. s~ da Constituição Federal, sobre a
prática do crime de racismo.

LEI N• 1.390, DE 3 DE JULHO DE 1951
Inclui entre as contravenções penais a prática de atos
resuJtantes de preconceitos de raça ou de cor

Art. 1" Constitui vontravenção penal, punida nos termos desta lei, a recusa por parte de estabelecimento comerciai
ou de ensino, de qualquer natureza) de hospedar, servir, atenO COngresso Nacional decreta:
Art. 1" Os a tos indicados nesta lei constituem crime - der ou receber cliente, comprador ou aluno, por preconceito
- de raça ou de cor.
de racismo, imprescritível e insuscetível de fiança.
Parágrafo único. Será_ coriSíderado agente da contraArt. 2"' São crimes de racismo:
-- --- venção o djretor, gerente ou responsável pelo estabelecimenI - recusar a alguém hospedagem em hotel, pensão, estaw
to.
lagem, motel ou estabelecimento da mesma ·finalidade, por
(À Comisslío de Constituição, J~tiça e Cidadania.)
preconceito racial;
II- recusar a venda de mercadorias em estabelecimentos
comerciais, ou o atendimento a clientes em restaurantes, Ianw
chonetes, bares, confeitarias e locais semelhantes, abertos ao
PROJETO DE LEI DÀ CÂMARA N• tz4, DE 19!12
público, onde se sirvam alimentos, bebidas, refrigerantes, suw
(N~ 636/91, na Casa de Origem)
cos e doces, por preconceito racial;
Acrescenta
parágrafo único ao art. 6~ da Lei n'
III- recusar a entrada em estabelecimento_ público, de
5.969, de 11 de dezembro de 1973, tornando inexigível,
diversões ou esportes, assim como em salões de barbeiro. ou
antes da decisão tenninativa._~o recurso interposto à
cabeleireiro, saunaS, casas d-e massagem, clínicas de emagre· Comissão ESPecial de RecursoS do Proagro, a dívida
cimento e assemelhados, por preconceitO i-adã.I;-ori~nda do crédi~o rn~~l.
IV- recusar a inscrição de aluno em estabelecimento
de ensino de qualquer curso ou grau, pOr pi-ecoiice"itb tãCial;
O Congresso Nacional decreta:
V- obstar o acesso de alguém a qualquer cargo, empreArt. I' O art. 6> da Lei n' 5.969, de 11 de dezembro
go ou função no Serviço Público, ou ef!I__qu_alquer ramo das
de 1973, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
Forças Armadas, por preconceito radal;
"Art. 6> -·······-·~-·····•-•-c.. ••---·-'-··; .. ,.-.. ::.;::;VI- negar emprego a alguém em entidade paraestatal
Parágrafo único. As dívidas oriundas do crédito
ou empresa privada, por preconceito racial:
rural são inexigível antes da deci.são terminativa dos
Pena: reclusa:o, de um a ·dois anos e perda da função
recursos interpostos à Comissâo Especíal instituída por
pública, no caso de servidor público da Adn;tinistração-direta
este artigo.''
ou indireta, após o co~petente inquérito admiriistrativo.
Art. 2'-' Esta lei entra em vigor na data de sua publiw
Art. 3<? Será considerado agente do crime de racismo
cação.
o diretor, gerente ou responsável pelo estabelecim'ento~
Art. 3n Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 4" Nos casos de reincidÇncia, ocorridos em estabelecimentos particulares de qualqu_er natureza. o juiz poderá
LEGISLAÇÀO CITADA
determinar a pena adicional de susp€!nsão do funcionamento,
LEI N• 5.969 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1973
por até um ano.
--Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publi:Institui o Programa de Garantia da Atividade Agro--pecuária e dá outras providências.
Art. 6' Revogam-se a Lei n• 1.390,de-3 de-julho- de
O Presidente da República,
1951, e as demais disposições em contrário.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciow
no a seguinte l':i:
- Art. 19 E instituído o Programa de Garantiã da AtiviLEGISLAÇÃO CITADA
dafie Agropecuária- PRQAGRO.~ çl_estinado a exonerar o
produtor rural, na forma que for estabel~sida _pelo C~nselho
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
Monetário Nacional, de Obrigações financeiras relativas a opeBRASIL
:..raÇõe:nie crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrênO~
.,~.-. ~~
O~ O:..~~
~~-

o o O o o

o o • O o -'• O o o o o O O o
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O O O •••• O o o
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cia de' fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens,
rebanhos e plantações.

...... Art:. 6~. ·-·a. 'P6d~~- i~~~~t;~-=-=~;i~;·u::,~i~~ã~Esp~~i-;;t
para decidir sobre os recursos relativos à apuração dos prejuízos.
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DECRETO N• 83.323, DE 11 DE ABRIL DE 1979
Dispõe sobre a composição do Conselho Monetário
Nacional e dá outras providências.

~

······A;t."·z;···pi~~fii~~iiótõ·~-~-C~~~-;ih-;;·N;~i~~~Í·d;;At;~~t;.

cimento -

CONAB, instituído pelo Decreto n' 74.158, de

6 de junho de 1974, e a Comissão Coordenadora de Política
Nacional de Crédito Rural__-COMCRED, criada pelo Decre-

to n• 74.155, de 6 de junho de 1974.
DECRETO N' 77.120, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1976
Cria a CoMissão Especial- para julgamento dos recursos ao Programa de Garàritia da Atividade Agrope~
cuária - CER, e dá outras providências.
O Presidente da .República, no uso das atribUições que
lhe confere o art. 81, Item III, da Constituição.
Decreta:
·
Art. 19 Fica criada, no Ministério da Agricultura, a Comissão Especial de Recursos - CER, conforme preceitua
o art. 61) da Lei n9 5.969, de 11 de dezembro de 1973, com
as atribuições de julgar os recursos interpostos ao Programa
de Garantia da Atividade Agropecuária- PROAGRO.-relativos -à apuração de prejuízos e respectivas indenizações, a
que se referem as normas regulamentares do Programa.
Art.- 2<? A CER será integrada pelos seguintes membros:
I - um representante da Comissão Coordenadora da Po-

lítica Nacional de Crédito Rural- COMCRED·
II- um representante do Banco Ceriti:al do' Brasil;
III- um representante do Banco do Brasil S.A; .
IV- um representante da Secretaria de Planejamento
da Presidência da República;
V- um representante do Banco Nacional de Crédito
CooperativO;
VI- um representante da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural-EMBRATER·
VII- um representante da Confederação N~cional da
Agricultura, escolhido de lista tríplice, pelo Ministro da Agricultura;
·
VIII -um representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura, escolhido de lista tríplice, pelo
Ministro da Agricultura;
IX -um representante da rede bancária particular escolhido pelo Ministro da Fazenda. .
_
'_ _ __
Parágrafo únicO.- A CER será presidida pelo representante da Comcred, indicado pelo Ministro-da Agricultura.
Art. 3~ A ComisSão a que se refere este DéCreici Cõntará
com uma Secretária-Executiva, cujOS serviços serão providos
pela Comcred, na forma do disposto no Regimento Interno
da CER.
Art. 4" O Regimento Interno da CER, dlsCiiJHii~mdo
o seu funcionamento, dispondo, ainda, sobre as normas regulamentares da apresentação e julgamento dos recursos interpostos à CER será aprovado pelo Ministro da Agricultura
dentro de 60 dias, a partir desta data.
'
Art. 5<? As decisões da CER, irrecorríveis na esfera administrativa, serão execUtadas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 6" Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação revogadas as -disposições em contrário.
Brasilia, 10 de fevereiro de 1976; 1559 da Independência
e 88' da República. -ERNESTO GEISEL- Mário Henrique
Simonsen- Alysson Paulinelli- João Paulo dos Reis Veloso

- Art. 3~ São transferidas para o Coriselho Monetário Nacional as atribuições da Comissão Coordenadora da Política

Nacional de Crédito Rural- COMCRED.
•
Parágrafo único. Os re"êursos e os acervos técnicos, físico_e humano da Comcred, ficam transferidos para a Secretaria-Geral do MinistériO da Agric.ultura.
Art. 4" O inciso e o parágrafo úniCo do art. 2<? do Decreto n<? 77.120, de 10 de fevereiro de 1976, que criou a Comissão
Especial de Recursos - CER, para julgamento dos recursos
interpostos ao- Programa de Garantia da Atividade Agropecuária- PRO AGRO, passam a vigorar com a seguinte reda-

ção:
"Art. 2<? .......................................,........... .
I -um representante do Ministério da Agricultura.
Parágrafo úniCo. A CER será presidida pelo representante do Ministério da Agricultura."
Art. 5<? A COmisSão Especial d_e Recursos - CER, a
que se refere_o Decreto n~ 77.120, de 10 de fevereíro de
1976, contará com uma Secretaría Executiva, cujos serviços
serão providos pela Secretaria-Geral do Ministério da Agricultura.
Art. 6o São transferidas para o Conselho Monetário Nacional as atribuições do Conselho Nacional de Abastecimento
-_CONAB, especifiCadas no art. 4Q, alínea c e e, do decreto

n• 74.158, de 6 de junho de 1974.
Parágrafo úniCo. As demais atribuições e recursos do
Conselho Nacional de Abastedmento - Conab, tais_ como
indicadas no Decreto n<;> 74.158, de 6 de junho de 1974, são
transferidas para a Secretaria Nacional do Abastecimento,
do_ Ministro da Agricultura, a quem caberá a utilização dos
recursos indicados no art. 89, do mesmo Decreto.
Art. 7<? As propostas de fixação de preços mínimos, de_
que trata o Decreto-Lei n"' 79, de 19 de dezembro de 1966,
apresentadas pelo Ministério da Agricultura, serão apreciadas
pelo Conselho Monetário Nacional. antes de submetidas à
aprovação do Presidente da República.
Art. 8<? Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a alínea a do item II do art. 2<? do Decreto n" 76.085,

de 6 de agosto de 1975 e o art. 3' do Decreto n' 77.120,
de 10 de fevereiro de 1976.
Art. 9~ O -presente decreto entrará em vigor na data
de sua publicação.

Brasilia, 11 de abril de 1979; 158• da Independência e
91' da República. - JOÃO B. DE l[IGUEIREDO - Karlos
Rischbieter- Delfim Netto - João Camilo Penna David Andreazza - Mário Henrique Simonsen.

l_VIário .

DECRETO N' 97.760, DE 18 DE MAIO DE 1989
Reestrutura a Comissão Especial de Recursos do
Ministério da Agricultura e dá outras providências.
O Presidente da ~República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 84, itens IV e VI, da Constituição, e tendo
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em vista o disposto no art. 6'-'da L~i n"S.969, de 11 de dezembro
de 1973, decreta:
Art. lo:> A COmissão Especial de Recursos- CER, do
Ministério da
Agricultura, criada e organizada pelo Decreto n" 77.120, de
10 de fevereiro de 1976, alterado pelo Decreto n' 83.323,
de 11 de abril de 1979, passa a ser integrª-ga pelos seguintes
membros:
I -um representante-dO Ministério da Agricultura~
II- um representante-do Ministério da Faz_enda;
III- um representante da Secretaria de Planejamento
e Coordenação -SEPLAN;
IV- um representante do Banco Central do Brasil;
V- um representante do Banco do Brasil S.A;
VI -um representante do Banco Nacional de Cré_dito
Cooperativo S.A.- BNCC;
VII -um representanle" da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rurai--EMBRATER;
VIII- um representante da Confederação NaCional da
Agricultura- CNA;
IX- um representante da Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agri_cultura - CONTAG;
X- um representante da rede bancária particUlar, indicado pela Federação Brasileira de Bancos- FEBRABAN;
XI- um representante da Organização das Cooperativas
Brasileiras- OCB, indicado pelo Presidente da entidade.
§ 1"' Os representantes constantes dos itens II e III serão_
escolhidos pelos Ministros das respectivas Pastas, que os indicarão ao Ministro de Estado da Agricultura para d~~_ignação.
§
Os membros constantes dos ffe-ns-tvavn serão
indicados ao Minisiro de Estado da Agricultursa pelos respec-tivos titulares dos órgãos que representarão.
§ 3~ Os representantes dos itens VIII e IX serão escolhidos em lista tríplice aser apiesentaQa pelas respectivas in-stituições ao titular da Pasta da Agricultura, que os designará.
§ 4 9 Cada membro da CER terá dois suplentes, indica_ __ ___ __
· dos na forma dos parágrafos anteriores.
§ S' A _CER será presidida pelo representante do Ministério da Agricultura. § 69 Nenhum mandato de membro titular ou suplente
da CER, a contar da edição deste Decreto, excederá de 2
(dois) anos, sendo permitida a recc:md!J,ção por igual"periodo.
Art. 2·~ A Comissào Especial de Recursos, em caso de
acúmulo de processos a serem julgados, poderá s_e desdobrar
em Turmas de Julgamento.
---Parágrafo único. Cãda Turma de Julgamento será_composta de, no mínimo, 6 (seis) membros, dentre titul~res e
suplentes de representações distintas.
Art. 3\> .O MinistrO de Estado da Agri~ultura, no prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias, a COntar da publicação_ deste
decreto, baixará Portaria de aprovação do RegiineiúO Interno
por proposta da CER.
____ __
Art. 4~ Este decreto entra em vigor na di!_ ta de sua publ~-
cação.
Art. s~. Revogam-se as disposições em contrário:
Brasl1ia, 18 de maio de 1989; 168• da independência e
101• da República. -JOSÉ SARNEY - !ris Rezeride Machado.

zo

DECRETO N' 99364, DE3DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre a Comissão EsJ)edãl de -Recursos CER, e dá outras providências.
O _Fresidente da República, no uso das atribuições que
lhe confere o art. 84, inciso IV e VI. da Constituição, e tendo
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em vista o disposto no art.-6"'dã Lei n~ 5.969. de 11 de dezembro
d~ 1973, decreta:
· ·
Art. 1'' F. mantida no Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, a Comissão Especial de Recursos- CER, com
ã finalidade de julgar, em úníca instância, os recursos relativos __
à apuração de prejuízos- e respectivaS indenízações, ·no- âmbito·
do Programa de Üf}.rantia da Atividade Agropecuária PROAGRO.
Art. 2~ São membros da CER os representantes:
I - do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, que
será seu presidente;
·
li """?do Ministério d9- Econo_mia, Fazenda e Planejamento;
III- do Banco Central do Brasil;
IV -do Banco do Brasil S.A.;
V-.......:....-da Federação Brasileira de Bancos;
VI- da Confederação Nacional da Agricultura;
VII -da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura;
VIII- da Organização das Cooperativas Brasileiras;
IX- da Associação Brasileir-a de Empresas de Planejamento Agropecuário; e
X- da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
§ 1~ Os membros da CER e respectivos suplentes serão
desi&nados pelo Ministro da Agricultura e Reforma Agrária,
mediante indicação dos órgãos e entidades referidos neste
artig(J.
§ 2~ O Regimento Interno da CER será aprovado em
portaria do Ministro da Agricultura e Reforma Agrária. ·
Ar_t. 3~ O julgamento 9os processos da CER será realizado por Turmas de Julgamento, compostas por membros
titulares e respectivas suplentes de representações distintas-.
Art. 4"' Os serviços de Secretaria-Executiva da CER serão proVidos pela Secretaria de Administração Geral do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária.
Art. 5''. _As decisões da CER serão executadas pelo Banco Central do Brasil.
Art. 69 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se o Decreto n~ 77.120, de 10-de fevereiro de 1976, os arts. 49 e 5'' do Decreto n" 83.323, de 11
de abril de 1979, o Decreto n" 97.760, de 18 de maio de
1989, e demais disposições em contrário.
Bras11ia, 3 de julho de 1990; 169~ da Independência e
102" da Republica.- FERNANDO COLLOR- Antônio Cabrera Mano Filho
DECRETO-LEI N" 167 -

DE 14 DE FEVEREIRO DE
1967
Dispõe sobre Títulos de Crédito Rural e dá outras
providências.
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CAPÍTULO IV
Da ação para cobranças de cédula de crédito Rural
Art. 41. Cabe ação executiva para a cobrança da cédula
de crédito rural.
§ 19 Penhorados os bens constitutivos da garantia real,
assistirá ao credor o direito de promover, _a qualquer tempo,
constãtad:a ou não a ação, a venda daqueles_bens, observado
o disposto nos arts. 704 e 705 do Código de Processo Civil.
podendo ainda levantar desde logo, mediante caução idónea,
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produto líquido da venda. à conta e no limite de seu crédito,
prosseguindo-se na ação.
§ zo Decidida a ação por sentença passada _em julgado.
credor restituirá a 9.':lantia ou n excesso levantado, conforme
seja a ação julgada improcedente total ou parcialmente, sem
prejuízo doutras· comi nações da lei processuaL
§ 39 Da caução a que se refere o parágrafo primeiro
dispensam-se as cooperatiVas rurais c as instituições finãriceiras públicas (art. 22 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro
de 1964), inclusive o Banco .do Brasil S.A.

(A ComisSão -de Assuntos Éconômicos.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Ne 125, DE 1992
(N• 914/91, na Casa de origem)
Altera os arts. 513, 737 e 738 do Código de Processo
Civil.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Os arts. 513, 737 e 738 da Lei n" 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passam a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 513. .. ............... ~~·~·~·------····
Parágrafo úriico. Da Sentençi·q-ue ·comporta liquidação na forma do art. 604 só será admissível o
recurso de apelação mediante o depósito do valor fixado na Sentença, apurado através de cálculo do contador, o qual só poderá ser impugnado (art. 605) após
a devolução dos autos com julgamento pela instância
superior, a Ser recOlhido jQntamente com o preparo,
na forma estabelecida no art. 519.
Art. 737. .. ......
I - pelo depósito judicial, em moeda corrente,
em conta poupança, sendo o valor apurado por cálculo
do contador, o qual só poded: ser impugnado após
o trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos, na execução por quantia certa.
«

. . . . . . . ."

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

Art. 738. .......................... ,. .• ~~ ........... .
I -do efetivo depósito judicial (art. 737);
Art. 29 Esta lei entra em vigor n-a data d-e sua· publicação.
Art. 39 Revogam-se aii"disjJosições erri coiitrárió.'

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 5.869, DE lTUE JANEIRO DE 1973
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TÍTULO lii
Da Extinção do Processo
Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do
mérito:
I -quando o juiz indeferir a petição inicial;
I I - quando ficar parado durante mais de 1 (um) ano
por negligência das partes;
III- quando, por não promover os a tos e diligências
que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais qe
30 (tii)lta) dias;
..
IV -·quando se veriflcar a ausência de pressupOstos de
constituição e de_ desenvolvimento válido e regular do processo;
V- quando o juiz acolher a alegação de perempção,
litispendência ou de coisa julgada;
VI- quando não concorrer qualquer das condições da
ação, compra e possibilidade jurídica, a legitimidade das partes
e o interesse processual;
. eVide art. 3"
VII- pelo compromisso arbitral;
VIII- quando o autor desistir da ação;
IX- quando a ação for considerada intransmissível paidisposição legal;
. X- quando ocorrer confusão entre autor e réu;
XJ----,nos demais casos prescritos neste Código.
§ 1~ O Juiz ordenará, nos casos dos n~· Il e III, o arquivamento dos autos, deç]arando a extinção do processo, e a parte,
intimada-·peSsoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta
e oito) horas.
§ 29 No caso do parágrafo anterior, quanto ao n~ II,
as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao
o~ III, o autor será condenado ao pagamento das despesas
e honorários de advogados (art. 28).
§ 39 O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo
e_ grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de
PJ.érito, da matéria constante dos n"s IV, V e VI; todavia,
q ·réu que a não alegar, _na primeira oportunidade em que
lhe caiba falar nos aütos, responderá pelas custas de retardamento.
§ 49 Depois de decorrido o prazo para a resposta, o
autor nãO poderá, sem o consentimento do réu, disistir da
ação.
Art. 269. Extingue-se o processo com jUlgamento de
mérito:
I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor;
I I - quando o réu reconhecer o procedência do pedido;
m- quando as partes transigirem;
IV- quando o julz pronunciar a decadência ori a Prescrição;
---- -V- quando o autor renunciar ao direito sobre o que
se funda a ação.
TÍTULO X
Dos Recursos

Institui o Código de processo Civil

······························e:A:PiTúi:o·ii······························
CAPÍTULO VI
Da Formação, da Suspensão e da
Extinção do Processo

Art. 513.
269) .

Da Apelação
Da sentença caberá apelação (arts. 267 e

... '•'· ................... - .......... , ... ; .-:-:;:.;. ~-- .... ; .:. ....... -~···. ·- ··-··-~
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TÍTULO III
Dos Embargos do Devedor
~as

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

········Art.
~················-"'···········""·~·······-·~---·-·--·~·-····-·-·· ....
737. Não são admissíveis embargos do devedor
antes de seguro o juízo:
.
I - pela penhora, na execução por quantia certa;
II- pelo depósito, na execução para entreg~_de cais~ ...
Art. 738. O devedor oferecerá os embargos no prazo
de 10 (dez) dias, contados:
I - da intimação da penhora (art. 6.69);
II- do tempo de depósito (art. 622};
III- da juntada aos autos do mandado de imissão na
posse, ou de busca e apreensão, na execução par_a_ ~_entrega
de coisa (art. 625);
·
·
IV- da juntada aos autos do mandato de citação, na
execução das obrigações de fazer ou-de não fazer.

(À Comisslio de Constituição; Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 126, DE 1992
(N' 958/91, na Casa de origem)
Dispensa a publicação de atos constitutivos de pessoa jurídica, para efeito de registro público.
O Congresso Nacional decreta:
__
Art. 1• O art. 121, da Lei n• 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, passa a ter- a seguite redação:
"Art. 121. Para o registro serão apresentadas ·
duas vias do estatuto, compromisso ou contrato, pelas
quais far-se-á o registro mediante petição do representante legal da sociedade, lançando o oficial, nas duas
vias, a competente certidão do registro, com o reSpectivo número de ordem, livro e folha. Uma das vias
será entregue ao representante e a outra· arquivada
em cartório, rubricando o oficial as folhas em que estiver impress_o-u contrato, compromisso oU estatuto."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na- data de sua publicaçÃo:
Art. 39 Revogam-se as disposições em contráriO.

Dezembro de 1992

sentante legal da sociedade,lançado o oficial, nos dpis exe_mplares, a competente certidão do registro, com o respectivo
número de ordem, livro e folha, um dos quais será entregue
ao representante e o outro arquivado em cartório, rubricando
o oficial as folhas em que estiver impreSSo o contrato, compromisso ou estatuto.
••••••• u

·-·.

~--·-·-·-·. ~~-

••••

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

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

(À Coníissão de CiJnstituiçilo, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•l27, DE 1992
(n~ 977/f)I, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafo ao art. 25 da Lei n~ 5. 700,
de 1~ de setembro de 1971, que "dispõe sobre a forma
e a apresentação doS símbolos nacionais e dá outras
providências".
O CongresSO Nacional decreta:
Art. 1• O art. 25, da Lei n' 5.700, de 1• de setembro
de 1971, passa a vigorar acrescido de um parágrafo, numerado
corno§ 3\>, renumerando-se os demais, com a seguinte redação:
"Art: 25.

§. 3' 'f:'. ~-b~·ig~~ó~i~· ·~· i~~;;~ã~· "ci~-- i~~~~. d6~i;;~
9' ••

Nacional nas capas dos cadernos escolares distribuídos
peio Ministério da Educação."
Art. z~ Esta lei entra em vigor na data de sua publi.
- _.
.
.
cação.
Art. 3• Revogarn-5;e as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.700, DE 1• DE SETEMBRO DE 1971
Dispõe sobre a for:DJ.a e a apresentação dos símbolos
nacionais, e dá outras providências.

...... : .........•.-....-.. =·-····· .... ····················--···-~ .. ~·.. ~ .... -

······························c:Ã·?Hüí:ü'rii....,..,........... ,...·.... ..
Da Apresentação dos Símbolos Nacionais

···'······ ,. ········ ............. si:icxo·n·········'·······::.....,, ...... ·

Do Hin_o Nacional
........... .... ... ·=· ..-...•..-.--.---.·.····· ............. ' .... ' .. ,.,...
...
Att. 25~ Será o Hino Nacional executado:
I - em continência à Bandeira Nacional e ao Presidente
da República, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal
Federal, quando incorporados; e nos demais casos expressamente determina_do_s pelos regulamentos de continência ou
cerimónias de cortesia intenlacional;
I I - na ocasião do hasteamentà_ da Bandeira Nacional,
Do Registro Civil de Pessoas Jurídicas
_---"
_
_
previsto no parágrafO úni~ do art. ~4.
· § 1 A execução será instrumental ou vocal de acordo
··························'~ ··c;;;:·;,I-füLô.!i·········~ ····~······'··
com o cerimonial previsto em cada caso.
·
Da Pessoa Jurídica
§ 29 É vedada a execução do Hino Nacional, em continência, fora dos casos previstos no presente artigo .
• • • • • • • • • • • • • • •• · · - ••••••• -·~._.- •• -~;,_--:c ••••• ~·· .... ·-~-·........-~. ;-.:o'-·=···.~..:.:-~
§ ·39 Será-facultativa a execução do Hino Nacional na
Art. 121. Para o registro serão apresentados dois exemplares do jornal oficial, em que houver sido publicado o esta tu- _ abertura de sessões cívicas, nas ce_rimônias religiosas a_ que
to, comprom-isso ou conti"3.to, além de um exemplar deste.
se associe sentido patriótico, no íilJclà ou no encerramento
quando a publicação não for integrai. Por aqu-eles se ·fárá
das transmissões diárias das emissões_ de rádio e televisão,
o registro mediante petição, com firma reconhecida, do repre- · bem assim para expriniir regozijo público em ocasiões festivas.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os Registra;s Públicos e dá outras
providências.

~

································:ríTuLo.il"i·······························
..

<;>

-~·-

·~--

-~·~·
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§ 4<:> Nas cerimónias cm que se tenha de __ executar um
Hino Nacional Estrangeiro, este deve, por cortesia, preceder
o Hino Nacional Brasileiro.
•••• •-••

•~•••

• •••··~u•--=--~=c.--~"~•••·ç-.--..-o••••• •••••• • .;;<-••~v""- ~--';.~~·••••••••••••••

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 128, DE 1992
(N• 996/91, na Casa de Origem)
De iniciativa do Presidente da RepúblicaReajusta a pensão graciosa concedida pela Lei n~
3.618, de .26 de agosto de 1959, 3 Elz8. Borges Tavares.

O Congres~o Nacional decreta:
Art. l!> A pensão_gracios_a concedida pela Lei n"' 3.618,
de 26 de agosto de 1959, a Elza Borges Tavares s~i-â reajustada
pelo valor correspondente à referência Nível Auxiliar NA-32 da Tabela de Vencimentos do funcionalisffio público
federal.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N' 2Z7, DE 17 DE MAIO DE 1991
Excelentíssimos Senhores Membros do Corlgresso Nacional:

Nos termos ·cto art. 61 da ConstituiÇão-Federal, tenho
a hOnra de submeter à elevada delibÚação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos da" Senhora Ministra de Estado da Economia, Fazenda e Planejarnento, o
anexo projeto de lei que "Reajusta a pensão graciosa conce-
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o Projeto n-ecessitava de alteração cm sua redação, transfor-

mando-se a vinculação ao salário mínimo para o BTN.
5. Entretanto, através da Mensagem n 9 482, de 20-6-90,
publicada do DOU de 21 subseqüente, Seção 82, pág. 11968,
Vossa Excelência houve por bem vetar o Projeto de Lei n9
3.539, de 1989, o qual visava a conceder pensão indexada
ao BTN, argtime"iltando qUe os proventos dos iilativos e pensionistas da União não são indexados, e- Sim -corrigidos de
acordo com o índices estabelecidos pelo Governo, ficando,
portanto, esta hipótese, destarte, também, prejudicada.
6~ Por outro lado, em se tratando de uma pensão graciosa e, mais-uma vez em reconheCime.n"to aoS relevantes serviços
prestados pelo de cujus à Nação brasileira, julgo_ oportuno
propor seja tal- pensão reajuStada para o valor da referência
32, do Nível Auxiliar (NA), na Tabela de vencimentos do
furicionalismo público federal, por ser 0 úl~n:to nível do Cargo
_ . de Artífice (GrUpo 700),-a que c::orresponderia atualmente
um operário, na: Sístemática do Plano de Classificação de Cargos, de que tratou a Lei n"' 5.645no. com as alterãções introduzidas pelas Leis n'' 7.923/89 e 7.995/90.
7. Aproposiçãopreconizadano-parágrafoanterior,possibilitaria elevar os proventos da pensionista em apreço para
ér$25.637,58 (vinte e cineo mil, seiscentos e trinta e sete
cruzeiros e cinqüenta e oito centavos) em termos atuais.
8. Na fixação do quantum estabelecido no parágrafo
anterior, consideralnos, ·ainda, a idade- avançada da beneficiária, o fato de a pensão não ser transferível a herdeiros,
bem como o alto custo de vida na cidade do Rio de Janeiro,
onde a mesma reside.
Aproveito a oportunidade para -renovar a Vossa Excelência protesto do meu mais profundo respeito . ..:._ ZéUa M.
Cardoso de Mello, Ministra da Economia, Fazenda e Plane· jamento
·
, LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 3.. 518 DE 28 DE AGOSTO DE 1959

dida pela Lei n9 3.018, de 26 de agosto de 1959, a Elza Borges
TavareS''.
~- Brasília, 17 de maio de 1991- Fernando CoUor.
EXPOSIÇAODÉ).i:OTIVOS N' 127, bE 2DE MAIO DE
1991, DA SENHORA MINISTRA DE ESTADO DA ECONOMIA, FAZENDA EPLANEJAMENTO.
Concede a pensão especial de Cr$3.000,00, meuExcelência Senhor Presidente da República.
sais, a Elza Borges Tavares, filha de Joaquim de Lima
Tavares.
Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa
. 0 Presidente da República, faço sa6ú que 0 Congresso
Excelência- o anexO a-ntepr9jeto de lei, objetivando alterar
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
a Lei n~ 3.618, de 26 dC. agOSto de 1959, que concedeu pensão
graciosa à sr~ Elza Borges Tavares, filha de Joaquim de Lima . _ _ _ _Art. 19 É concedida a pensão especial de Cr$3.000,00
Tavares, ex-operário do Arse(lal de Guerra, flxada na época ~(três mil cruzeiros), mensais, a Elza Borges_Tavares, filha
em Cr$3.000,00 (tiêS-i:nil cruzeiros} mensais, cujo valor atual
de Joaquim de Lima Tavares, ex-operário do Arsenal de Guerse encontra reduzido a apenas Cr$2.240,92 (dois mil, duzentos ra.
e quarenta cruzeiros e noventa e dois centavos), em face da
Art. 2~> ·O pagamento da pensão, de que trata esta lei,
corrosão inflacionária, aliadã às constantes desvalorizações
correrá à conta da dotação orçamentária do Ministério da
de nossa moeda, nos últimos tempos.
Fazenda, destinada aos pensionistas da União.2. A lei supracitada não preViu. mecanismo algum de
Art. 39 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicaatualização do benefício, te-ndo- o 6fgã,o pagador se limitado
ção, revogadas as disposições em contrárÍO.
a aplicar os_ índice~ .de ~~mento con<::edidos pelo Governo
Rio de Janeiro~ 26 de agosto de 1959L 138 9 da _Indepen.
. ...
__
.. .
Federal.
dência e 71' da República. - JUSCELINO KUBITSCHEK
.
3. O assunto em tela já mereceu exa-me,.em 1?86, pelo S.· Paes de Almeida.
então Departamento de Pessoal do extinto Ministério da Fa(A Comissão de Assuntos E~onômico!.-)
zenda, tendo sido elaborad~, na épOca, Anteprojeto de Lei
e Exposição de MotivOs, com a proposição de que o benefício
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 129, DE i99i
em epígrafe fosse reajustado na base de 4 (quatro) vezes o
(N~ 1.259/91, na Casa de origem)
salário mínimo vigente no País·. .
De'nomina
"Pompeu de Sousa~' a Faculdade de Co4. Com o advento da atual Carta Magna, bem como
municação da Universidade de Brasília -- UnB.
da Lei n9 7.789/89, ficou proibida a vinculação do salário míniO Congresso Nacional decreta:
mo para qualquer fim, estando, assim, prejudicado todo o
empenho anterior no sentido de se atualizar o_ benefício em
Art. !? A Faculdade de Comunicação da Universidade
de Brasl1ia - UnB - passa a denominar-se "Pompeu de
comento, razão pela qual, a Comissão de Constituição. e Justiça e de Redação da Câmara dos __Deputados conclum que
Sousa".
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Art. zo Esta lei entra em vigor na data de ~ua publicação.
Art. 3!' Revogam-se as disposições em coiitrárlo.

ri Coritissão de Constituição, JuStiça e Cidadania.)

Art. 5"

Revogam-se

~s.disposições

em contrário.

(À Coinlssão de AssuntoS Sociais.)_
PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 132, DE 1992
(N• 1.723/91, na Casa de Origem)
Dispõe sobre a aplicação e divulgação de índices
de desempenho de serviços de saúde.

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 130, DE I992
(N• 1.597/91, da Casa de origem)
Altera o art. 745 do Código de Processo Civil.
O Congresso Naciorial decreta:
O CongressO N3cional deCreta:
_
Art. 19 Os hospitais, clínicas e laboratórios públicos e
Art. 1' O art. 745 do Código de Processo Civil passa . privados. contratados no âmbito do Sistema Único de Saúde,
a vigorar com o ·acrésCimo-áo seguinte p~rágrafo único:
· terão o seu desempenho técniCo e administr~tivo periodicamente.submetido a avaliação.
,
"Art. 745. ·····--········~·" ..~ .......~~=·'··cfl'~·..
Pilrágrafo único. A aValiação referida ii"eSte artigo, deviParágrafo único. Os embargos previstos neste artigo não terão_ efeito suspensiVo quando a execução - damente consolidada em índices facilmente reconhecíveis pela
se fundar em crédito que tenha siçlo__ comprovado por população, será- amplamente div_ulgada, e afixada em lugar
visível no estabelecimento.
contrato escrito (art. 585, ínciso __ IV) e que decorra
Art. 2 9 Os -padrões, os- niétodos e a periodicidade Para
de algum encargo, condominiaf ou tributário, vinCUTado
. a avaliação referida no artigo anterior serão definidos pelo
ao aluguel de imóvel urbano. ••
Ministério da Saúde.
Art. 39 A avaliação de que trata eSta lei é de responsaArt. z~ Esta Lei entra em vigot na data de sua publibilidade da Secretaria de Saúde Estadual ou Muniéípal, coo::.
cação.
forme o âmbito do estabelecimento, devendo, em qualquer
Art. 3~ Revogam-se as disposições- em conffãi:"ío.caso, ser ouviÇlo o Cons.elho de Saúde correspondente.
LEGISLAÇÃO Cí1AiJA
Art. 49 Os estabelecimentos privados de prestação de
serviços de saúde que não tenham vínculo com o setor-público
LEI N• 5.862, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
poderão SOlicitar a avaliação de que trata esta Lei ao órgãá
Institui o Código de Processo Civil.
correspondente do Sístenia Único de Saúde, e utilizá-la para
· div~lgação junto a seus usuárioS:. _ - -· _
~~
~·••
O:. ••""'
..-..;~
O·~·· o.
O~-~·. i: • ~.-::2_,;_,. ••••• -.·~ •• ••
---- - Art. -5q Esta lei entra em vigor na ·ctata 9e sua publiTÍTULO III
·
cação.
Dos Embargos do Devedor
Ari: .. ~~ · R~vogam-se a_s disposições ein co~trárjb_.
O O O •

•

•

•

•

•

O O

•

O ·-••• O O

O

Ó••

H*•• O

ÕO

O

. • • • .. •·•' • -··•• •• •· •; • • • ---~· •· .-~ •• • ·--~-~-. • :'!.~.'.J.C •• •••• ..:~.~.~-::~-:... ... -~ -,

CAPÍTULO III
Dos Embargos i Execução Fundada
em Título Extrajudicial
Art. 745. Quando a execução se fundar em iíttilO eXtrajudicial, o deved_O! poder:~ alegar, sem embargos, al~m das
matérías previstas ·no art. 741, qualquer outra que lhe seria
lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento.
·············~------

'-'-:to·

· ··

-.-.. . ' .

, • '

'.,

' • ' '

- . ,

~

---

(À Comissão de AssutltOS SOciaiS.)

-

'

··

PROJETO DE LEI DA·CÀMARA N•133, DE 1992
(n~ 2.086/91, na Casa de origem)
Regulamenta o § 2' do art. 74 da Co11stitnição Federal.
O_Congresso Nacional decreta:·

........ -~ ....-.·; .. a~·-·········~--.... .. ~ ......-~--~=--····-,;;. ___ --· · Art. 1" Q_uàlqúer cidadãÔ, partido político, associação

···-······~~··········"'·····' ...·""ü·"'···--."i_••..•~ ........ ~ •. -••••.•• :: .•• ..:....... _:.H

(A Comíssãá-de ConstituiÇão~ JUstiça e Cli:lcidafzia.)

PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 131, DE 1992
(N• 1.603/91, na Casa de origem)
Institui a obrigatoriedade da colocação de frase de
advertência nas embalagens, rótulos e bulas de medicamentos.
O Congresso Nacional decreta:
.
. · .~
Art. 19 É obrigatória a existência -da advertência "'N'iio
tome remédio sem antes consu1tar um médico. Pode ser perigoso para sua saúde" nas embalagens, rótulos e bulas de todos
os medicamentos vendidos em território- nacional.
Art. 29 Os produtores -e vendedores de medicamentos
têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para adaptarem-se
ao disposto nesta lei.
Art. 3~ O .Poder Executivo regulamentará o disposto
nesta lei no prazo de 60 (sessenta) dias:
Art. 49 _Esta lei entra em_vigor_na data de sua pub1icação.

··ou sindicato é parte legítima para denunciar irregülaridades
ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União, observado o disposto nesta lei.
Art. 2') A denúncia de que trata esta lei deverá ser formulada em termos claros, com indicação- precisa da irregularidade ou ilegalidade que se investigar, aCompanhada dos elementos comprobatórios disponíveis e indicação daqueles de
que tenha notícia o denunciante, veQado_ o_ ano_nimato ..
Parágrafo único. As d~múncias formuladas em desacordo _cOJ;n o di$posto neste artigo serão_ devolvidas ~o autor,com a indicação do motivO de sua não aceitação.
Art. 39 Recebida a denúncia, o Tribunal de Contas da
União realizará as inspeções e auditorias que julgar necessárias
para a apuração dos fatos e de sua autoria, adotando as providências previstàs nos illcisos VIII a XI do art. 71 da Constituição Federal; quando cabíveis.
§ r Julgada improcedente a denúncia, será determinado o seu arquivamento.
_
§ 29 Em qualquer caso, o Tribunal dará ciência ao denunci<"1.te de seu parecer final, fã.cultando-lhe o acesso aos
relatórios e documentos coligidos dur~mte a apuração.
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§ 39 O Tribunal elaborará parecer preliminar sobre a
denúncia dentro do prazo de sessenta dias a contar de seu
recebimento, dando ciência de seu teor ao denunciante.
Art. 49 Esta lei entra em vigor" na data de sua publi·
cação.
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Art. 523. Na modalidade de agravo, retido, o agravante
requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente~ por
ocasião do julgamento da apelação.
§ 1~ Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer
expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua
apreciação pelo TnDunaL
LEGISLAÇÃO CITADA
§ 29 Interposto o agravo, o juiz caberá reformar sua
CONSTITUIÇÃO REPÚBLICA FEDERATIVA DOBRAdecisão, após ouvida a parte contrària, em 5 (cinco) dias.
SIL
§ 39 Das decisões interlocutórías proferidas em audiência
admitir-se-á
interposição oral do agravo retido,ra constar
································:rr:rüL<:i·i:v···············«······--··-~
do respectivo termo, expostas sucintamente as razões que
Da Organização dos Poderes
justifiquem o pedido de nova decisão.
- § 49 Será sempre retido o agravo das decisões posteCAPÍTULO I
riores
à sentença, salvo caso de inadmissão da apelação .
. Do Poder Legislativo
Art. 524. O agravo de instrumentO Será dirigido diretamente ao Tribunal competente, através de petição com os
seguintes requesitos:
Da Fiscalização Contábil,
I - a exposição do fato e do direito;
Financeira e Orçamentária
II - as razões do pedido de reforma da decisão;
III - o nome e o endereço completo dos aqvogados,
contantes do processo.
Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário
Art. 526. A petição de agravo de instrumento será insmanterão, de forma integrada, sistema de controle interno
trqída:
com a finalidade de:
I - obrigatorlaniente, -com cópias da decisão agravada,
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano
da certidão da respectiva intimação e das procurações outorplurianual, a execução dos programas de goverp.o edos orçagadas aos advogados do agravante e do agravado;
mentos da União;
I I - facultativamente, com outras peças que o agravante
I I - comprovar a legalidade e avaliar os resultad<?S, quan·
entender úteis.
to à eficácia e "eficiência, da gestão orçamentária, financeira
§ 1~ Acompanha-rá a petiÇão o comprovante do pagae patrimonial nos_órgãos e entidades_ da administração federal,
mento das respectivas custas e do porte de retorno, quando
bem como da aplicação de recursos públicos por entidades
devidos, conforme tabela que_será publicada pelos tribunais.
de direito priVado;
§ 2~ No prãio do recurso,_ a petição será protocolada
III - exercer o controle das operações de crédito, avais
no tribunal, ou postada no co-r--rei-o sobre registro com aviso
e garantias, hem como dos direitos e haveres da União;
IV -apoiar o controle externo no exercício de sua missão _de recebimento, ou, ainda, interposta por outra forma prevista
,
na lei locaL
_ __
institucional.
§ 19 Os responsáveis pelO cOntiole interno, ao tomarem
Art. 526. O agravante, no prazo de 3 (três) dias; requeconhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela
rerá juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do
·darão ciência-ao-Tribunal de Contas da União, sob pena de
agravo de instrumento e do comprovante de sua· interpOsição,
responsabilidade solidária.
--- -- -- -assim como a relação dos documentos que instruíram o "re§ 29 Quatquer cidadão, partido político, associação ou -c:urso·.sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar
Art. 527. Recebido o agravo de instrumento no tribuirregularidades ·ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas
nal, e distribuído incontinenti, se não for caso d"e indeferi-=·
da União.
·
·
mento J.imlliar (art. 557), o relator:
·
---- I - poderá requisitar informações ao JuiZ da causa, que
·····~·······~···~· .. ·····~·~·-·-···-·~~~--·~~--~~~·-·-·-~···w-=·--=--~·,..,·-··~-..-..--.,.---- as. prestará no prazo de 10 (dez) dias;
(A Comissão de Constituição, Justiça. e Cidadania.)
II - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art.
558),- comunicando a:o juiz tal decisão;
UI- intimará o agravado, na mesma opo-rtunidade, por
ofício dirigido ao _seu advogado, _sob reg~~tro e com aviso
. "I'"RO.iETO DE LEi DA CÂMARA N' 134, DE 1992
de recebimento, para que responda no prazo de 10 (dez)
(N• 2.797/92, na Casa de origem)
dias, facultando~ lhe juntar cópias das peças que entender conAltera dispositivos da Lei n9 5.869, de 11 de janeiro
venientes;
de 1973 - Código de Processo Civil, sobre o. agravo
IV- nas comarcas sede de tribunal, a intimação far~se-á
de instrumento.
pelo órgão oficial;
O Congresso Nacional decreta:
V --Ultimadas as providências dos incisos _anteriores,
Art. 1~ Os arts. 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e
mandará ouvir o Ministério Público, se for o caso, no prazo
529 do Código de Processo Civil, Livro I, Título X, Capitulo
de 10 (dez) dias.
lli, passam a vigorar, sob o título "Do Agravo·~. com a seguinParágrafo único. Na sua resposta, o agravado observará
te redação:
o__ disposto no § 29 do art. 525.
"Art. 522. Das decisões interlocutórias poderá agravo,
Art. 528. Em prazo não sup-erior a 30 (trinta) dias da
no prazo de 10 (dez) dias, retido nos autos ou por instrumento.
intimação do agravado, o relator pedirá dia para julgamento.
Parágrafo único. O ·agraVO Tetido independe de pre-_
Art. 529. Se__ó juiz comu-nicar que refOrmou inteiraparo.
___ mente a decisão, o relator considerará prejudiêâ.do o agravo."

·································sE:ÇXü"ix-····---··--·······--······--···
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Art. ~ Os arts. 557 e 558 do Cddigo de Processo Civil
passam a vigorar com a Séguinte red.a:ç_~Ç>:
.. Art. 557. O relatOJ;' negará seguimento a _re~_curso manifestamente inadimissível, improcedente, prejudicado ou contrário à súmuia do respectivo tripunal ou tribunal superior.
Parágrafo único.
dec-isão denegatória cab~rá agravo,
no prazo de 5 (cinco) dias, ao órgão competente para o julga-

j)eças dos- autos, que serão trasladadas, e juntar documentos
novos:
--• Artigo com redação determinada pela Lei n" 5.925,
de 1' de outubro de 1973.
' Art. 525. .Será de_ 15 (quinze) dias o prazo para a extraçáo, a conferência~ o concerto do traslado, prorrogável por
---na
mais 10 (dez) dias, mediante solicitação do escrivão.
• Artigo com redação determinada pela Lei n'~_ 5.925,
mento do recurso. Interposto, o relator pedirá dia.
~
de 1' de outubro 'de 1973.
Art. 558. O_relator poderá, a requerimento do agraParágrafo único. Se o agravado apresentar documento
vante. nos casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens,
novo, será aberta vista ao_ agravante para dizer sobre ele no
levantamento de dinheiro _sem caução idônea e em outros
casos dos quais possa resultar lesão grave c de difícíl reparação, · prazo de 5 (cinco) dias.
• Parágrafo com redação determinada pela Lei n" 5.925,
sendo relevante a fundamentação, suspender o cumprimento
da decisão até o pronunciamento defiriitivo da turma ou câ- ·de 1' de outubro de 1973.
Art. 526. ConCluída a formação do üistrumento, -o.
mara.
-.
..
agravado será intimado para responder.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o disposto neste artigo
• Artigo com redação de_terminada pela Lei n" 5.925,às hipóteses do art. 520."
.
de 1' de outubro de 1973.
Art. 3~ Esta lei entra em vigor s~_ssenta dias apôs sua
publicação.
....... ·-· ......... ;•.... -..-.. -.; .....•.... --~=.: ...-;,_.~ ..... ~-· •......•.....• -~· ..
Art. 4 9 Revogam-se as disposições em contráfio.
Art. 527. O agravante preparará o recurso no prazo
de 10 (dez) dias, contados da publicação da conta, subindo
os autos conclusos ao juiz para refonnar ou mante-r a -decis-ão
LEGISLAÇÃO CITAÓA
agravada.
Código de Processo Civil
• Artigo com redação ·determinada pela Lei n" 5.925,
TITULO X
de 1' de outubro de 1973.
Dos Recursos
§ p Q agravante efetuará o preparo,·que incluí ascusias
do juízo e do tribunal, inclusive -do porte de retorno, sob
CAPÍTULO III
pena de deserção.
Do Agravo de Instrumento
• § P com redação determiriada pela Lei ? éJ 5.925,
Art. 522. Ressalvado o disposto nos arts. 504 e 513, de 1• de outubro de 1973.
·
· ··~ ~
das decisões proferidas no processo caberá agravo d-e instru. § 2' Independe de preparo o agravo retido (art. 522,
mento.
§ 1•) .
.,\rtigo com redação determinada pela Lei n" 5.925, de ·
• § _2_'~ com redação determinada pela Lei n'? 5.. 925, d~
1' de outubro de 1973.
l' de outubro de 1973.
~
·
§ 1'~ Na petição, o agravante poderá requerer que o
§ 3" O juiz poderá ordenar a extração e a juntada nos
agravo fique retido nos autos: a fim de que dele conheça autos de peças nã6 indicadas pelas partes.
o tribunal, preliminarmente, por ocasião do julg~mento _da
• § 3~ com redação determinada pela Lei n" 5.92;i,de
apelação; reputar--se-á renunciado o agrvo se a parte nã9 pedi~ . 1' de outubro de 1973.
expressamente, nas razões o ti nas cóntra:razões da apelação,
§ 49 Mantida a decisão, Q excrivão remeterá o recurso
sua apreciação pelo Tribunal.
aotribunal
dentro de 10 (dez) dias.
• § 19 com redação determinada pela Lei nq·5.925, de
• § 49 com redação determinada pela Lei n" 5.925, de
1' de outubro de 1973.
1' de outubro de 1973.
§ 2'~ Requerendo o agravante a imediata subida do re§ 5'~ Se o juiz a reformar, o escrivão trasladará para
curso, será este processado na confOrmidade dos artigos se- _ os autos principais o inteiro teor da decisão.
guintes.
• § 5' com redação determinada pela Lei n' 5.925, de
• § 2'~ com redação determinada pela L_ei n9 5.925, de ~ 1' de outubro de 1973.
·
1' de outubro de 1973.
= § 6~
Não
se
conformando
o agravado com a nova deciArt. 523. O agravo- de instrÚ~ento será interposto no
são, poderá requerer, dentro de 5 (cinco) dias, a remessa
prazo de 5 (cinco) dias por petição, que conterá: do.ínstrumento aO tribunal, consignando em cartório-a impor~
I - a exposição do fato e do direito;
tância do prepar~ f~ito pela parte contrária, para ser levantado
I I - as J!lZóes do pedido de reforma da decisão;
pór eSta se o tribunal negar_ provimento ao r_ecurso.
III - a indicação das peças do processo que devam ser
• § 6• com redação determinada pela Lei n' 5.925, de
trasladadas.
~
• Artigo cont tedação determinada pela Lei n" 5.925, ·1, de outubro de 1973.
Ari. 528.. O juiz não poderá negar seguimento ao agrade 1' de outubro de 1973.
vo; ainda que interposto fora do prazo legal.
. Parágrafo único. --serão obrigatoriaffiente trasladadas
a decisão agravada, a certidão da respectiVã intim-aÇão e a
Art. 529., s-e· o--agravo-de instruffie~to ;ão:for conheprocuração óutórgatia a9 advogado do agravante, salvo se
cido, porque interposto fora do prazo legal, o tribunal imporá
outra instruir a petição de agravo.
ao agrav~mte a _c_ondenação, em benefício do agravado, no
• Parágrafo com redação determinada pela Lei n9 5.925,
pagamento do décuplo do valor das custas respectivas.
de 1' de outubro de 1973.
·· ~ · ·
~
--• Attigo coni_-redação determinada pela Lei nY 5.925,
Art. 524. Deferida a fOrmação do agravo, setá intima- de Jede outubro de 1973.
do o agravado para, no prazo âe 5 (cinco) dias, indiCar às
.... -~ ....-..~- ............ ~- .............. -- .......... ~:: :............. ..:.-.~--:..'. -~---

o

-

CAPÍTULO VII
Da ordem dos processos no Tribunal
Art. 557.
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Se o agravo_for manifestamente improceden-

te, o relator poderá indeferílo por

despacho~

Também por

despacho poderá convertê-lo em diligência- se estiver insuficientemente instruído.
• vide súmula 235 do TFR.
Parágrafo único:- -Do despacho de indeferiinento caberá
recurso para o órgão a que competiriajulgar o agravo.
Art. 558 .. Q_agravante poderá requerer ao relator, nos
casos de prisão de depositái"io infiel, a adjudicação, remição
de bens ou de levantamento de dinheiro sem prestação de
caução idônea, que suspenda a execução da medida até o
pronunciamento definitivo da turma ou câmara.
• Artigo com r_edação determinada pela Lei n~ 5.925,
·
de I• de outubro de 1973.
Parágrafo úniCo. Igual competência tem -o-juiz da causa
enquanto o agravo não tiver subido.
• Parágrafo Coro i"edação determinada pela Lei nQ 5.925,
de 1? de outubro de·'1973.
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Art. 134. -A Defensaria-Pública é instituição essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação
jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na
forma do art. 5•, LXXIV.
Parágrafo úriico. Lei complementar organizará a Defensaria Pública da União e do Distrito Federa( e dos Teiiitórios
e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados,
em cargos de carreira, providos, na classe iniciar, mediante
concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes_ a garantia da inamovibilidade e vedado o ~xercfcio
da advocacia fora das atribuições institucionais.
· -

TÍTULO V.
Da Defesa do Estado e
das Instituições Democráticas

······························c:A.I>íTüi:o.ili-"·························
Da Segurança Pública

Art. 144.

A segufaliça pública, dever do Estado, direito

e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação
(À Comi~são de Constituição, JuStiça e Cidadania.)

PROJETO DE LEI N• 135, de 1992
(N• 734/91, na Casa de origem)
Alterna redação do caput do art .. 49 do Decreto-Lei
n• 3.689; de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal.
O Congresso_ Nacional decreta:
Art. 19 O .caput do art. 49 do Decreto-Lei n<.> 3.689,
de 3 de outubro de 1941 -Código de Processo Penal, passa
a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 49 A polícia judiciáriã ser:rexercida pelas
autoridades policiais no território de suas respectiv;:ts
circunscrições e tefá por fifu a apuração das iri.frações
penais e da sua autoridade.

Art. 2<.> Esta lei_ entra em vigor na data de sua publicação.

LEGISLAÇAO CITADA
.
CONSTITUIÇÁO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

······················----..

····:riTui:o·iv-······················~-

......

Da Organização dõs Poderes

·················· ······· ·-···c.AI>íTüw..1v.. ··· ··· ...... ···· · ··..... Das Funções Essenciais à Justiça
" o ' " " " O'" o " o o o o

o-~

O o O

LJ·~ ~<>oO'OCO. .

0.0.0 •--"-'" O . . . . O O O . . . . "

O<>>

O~- O~~----~~.-.--. nOO'o

o

SEÇÁO III
Da Advocacia e da Defensoria Pública
Art. 133. _0-ã.dvogado é indispensável à administração
da justiça, sendo inviolável por seus atas e manifestações no
exercício da profiSsão, riõs limites da lei.

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do património, através dos seguintes órgãos:
........... ······--····················-· ...........-.................-....•-.."••···
§ 49 Às polícias· civis, dirigidas por delegados de polícia
de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União,
as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações
penais, exceto as militares.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~.J ••••• _-. .

DECRETO:LE:t N' 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Código de Processo Penal.

....... ···················•»••·

TtTULO

rc··-·····---~~----·-·

Do Inquérito Policial
Art. 4~> A polícia judiciária será exercida pelas autoiidades policiais no território de suas respectivas jurisdições
e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua
autoria.
Parágrafo único. A competência definida neste artigo
Dão excluirá a de autoridades a-dministrativa, a quem por lei
seja cometida a mesma função.

Art. 6" L~go_ que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá:
........ ................................-... .... ...................
V -ouvir o indiciado, com observância, no qUe for aplicável, do disposto na Capítulo II1 do Título VII, deste Livro,
devendo o respectivo termo ser assinado por 2 (duas) testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura;
~

~

~~

~-------~--

Art. 22. No Distrito Federal e nas comarcas em que
houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com
exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esteja
procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra,
independentemente de precatórias, ou requisições, e bem assim providenciará, até que compareça a autoridade compe~
tente, sobre qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra
circunscrição.
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LIVRO Vr
Disposições Gerais

Renovo a Vossa Exçelência meus prote-stos do mais profundo respeito,- Antônio CaríOs.~tagaihães.

······;;;i_.. sia:··"E;;~·c;;.;;g-.;·~~-~;;~~á';;,;··~~~;~~ci;;·i;·:i~

DECRETO-LEI N' 98.%8, DE 20 DE FEVEREIRO DE
1990
, -. Ren~va a CO!J.C~o _outorgada à televisão Bagé Ltda. para _explorar serviço _de _radiodifusão de sons e imagells (televisão), na cidade de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul.
···
O Presidente da República, usando das atribuições que
lhe_confere o art. 84, item IV, da Constituição, e nos termos
do art. 6·:>, item I, do Decreto n9 88.066, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em Vista o que consta do Processo n~'
29102.001356/88, decreta:
Art. 1~ Fiç-a, de acordo com o art. 33, § 39, da Lei
n• 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 15 (quinze)
anos, a partir de 4 de fevereiro de 1989, a concessão da Televisão-Bagé Ltda., outorgada através do Decreto n~ 73.180,
de 21 de novembro de 1973, para explorar, na cidade de
Bagé, Estado do Rio Grande -do Suf, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão).
Parágrafo único. A execução _do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqUentes e seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas
-aprovadas através do Decreto n 9 88.066. da 26 de janeiro
de 1983, às quais a entidade -aderiu previamente.
Art. 2~ A concessão ora renovada somente produzirá
efeitos legais apÇs deliberação do Congresso Nacional, na
forma do par~grafo te~ceito do a_rt. 223 da Constituição:
·- - Art._ 3" J;:ste decreto entra em vigor na data de sua publi-

janeiro de 1942.

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 89, DE 1992
(N•l42/91, da Câmara dos Deputados)
Aprova o ato ·que- renova a concessão outorgada
à televisão Bagé Ltda. para explorar serviço de radiodiM
fusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto
n• 98.968, de 20 de fevereiro de 1990, que renova por 15
(quinze) anos a concessão oufoigada â Telev_i~ão Bag~'-f:.tda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serv~ço d~ radiodifusão de sons e im~gen_s (televisão) na cidade de Bagé ,_Estado
do Rio Gran~de do Sul.
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação~ _
MENSAGEM N• 232, DE 1990
ExCelentíssimos Senhores Membros do CongresSo Nado~
na!:

Nos termos do art. 49, inciso XIT, combiilidó -com §
19 do art. 223, da Constituição Federal. tenh_q a l)onra de
submeter à apreciação dO CongresSo Nacional, ac_ompan_h_ado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das

~ção.

Brasília-DF, 20 de fevereiro_ de _1990; 169~ da Indepen~
A.lnd~ e 102' da República. - JOSE SARNEY - António
~ Carlos Magalhães.

Comunicações, o ato constante do Decreto n9 98.968, de 20
(À Comissão de Educação.)
de fevereiro de 1990, publicado no Diário Oficial da União
do dia 21 de fevereiro de 15190;-que "renova por 15 (quinze)
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - Q Expe·
anos, e partir de 4 de fevereiro de 1989, a concessão de Tele~
diente lido vai à publicação.
visão Bagé Ltda., outorgada atz:avés do Decreto n"' 73.180,
Do Expediente lido consta o Projeto de Decretq Legisde 21 de novembro de 1973, para explorar, na cidade de
lativo n" 89, de 1992, que terá tramitação com prazo det_ermi~
Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, sem direito de exclusinado de 45 dias, nos termos do art. 223, § 1§, da Constituição,
vidade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão)''.
combinado com o art. 375 do Regimento Interno.
Bras!lia, 13 de março de 1990.- José Sarney.
De acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno,
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 63190, DE 14 DE FEVE- _ a matéria poderá receber emendas pelo prazo de 5 dias, peREIRO DE 1990, DD SENHOR MINISTRO DE, ESTADO
rante a Comissão de _Educa_ção.
DAS COMUNICAÇÕES.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodiigues) - A PresiExcelentíssimo S6iih0! Presidente da República,
dência
recebeu do Presidente do Banco Central do Brasil
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Vossa Excelência o processo de renovação de outorga reque- o Ofício n•S/83,"de 1992, solicitando, nos termos da Resolução
n9 36, de 1992, do Senado F~deral, autorização para que o
rida pela Televisão Bagé Ltda., ~e-~utante do serviço de radioGoverno do Estado de_ Minas Gerais possa emitir e colocar
difusão de sons e ünagens (televisão) na cidade de Bagé,
no mercado, através de ofertas públicas, Le~as _Fmanceiras
Estado do Rio Grande do Sul.
do Tesouro de Minas GeraiS - LFTMQ _- para os fins que
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaespecifica.
. _ .
ram-se sobre o pedido, acha.ndo-o regularmante instruído,
A matéria será desPachada à ÇonifsSão· de Assuntos Ecoobedecidos os requisitOs legais e técnicos atihel:ttes ào procedi- nômicos.
mento renovatório. _
-3. ·Diante do exposto, tenho a honra de submeter a
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) - A hesi·vossa Excelência o ariexo projeto de decreto consubstanciandência recebeu do Presidente do Banco Central do _B_rasil
do a medida.
o Qfício n~ 2.503/92, encãrilinhando, noS termos da Resolução .
4. Esclareço que o ato de renovação somente virá a n" 36, de 1992;do Senado Fedefal, parecer referente à operaproduzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso
ção de crédito pretendida pelo Governo do Estado de Minas
Nacional, na forma do-§ 3~' do art. 223 da Constituição.
Gerais.
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A matéria serã despachada à Comissão de Assuntos EcoM
tina das a modernil_ar a econom5a e a torná-la mais competitiva
nômicos para ser anexada ao processado do Oficio n(} S/65_,
oS cartéis e. oligopólios continuam agindo de forma especu~
de 1992.
.
lativa, sufocando o mercado e boicotando os esforços no senHá oradores inscritos.
~
tido de retomar o desenvolvimento COJ;ll justiça social. Esses
ConCedo a palavra ao nobre Senador Valmir -Campelo.
grupos, que dominam o mercado e detêm a exclusivi<lade
na produção e comercialização de matérias-pi:'imas;·serviçOs
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia
e boa parte de manufaturados, por incrível que pareça, são
o seguinte discurso.)':--- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a _mola
os qu~ inais go-zam de privilégios no modelo econômico brasipropulsora do progresso; nos. regimes de mercado, é o empreleiro. São esses grupos que impõem oS preços dos insumos,
s~no. É el~ .quem, correndo nscos, investe na atíVíóade produque burlam as orientações do Governo, que lucram com a
tiva, co~cthando o trabalho, o capital, a matéria-primã e a
especulação finãticeira e que-, no -entanto,_ têm preferência
tecnologi~- É ele que~, em busca do lucro. dignostica e supre
nos financiamentos do sistema creditíció, oficial ou particular.
as necessidades da sociedade, gera empregos e cria riquezas.
Uma_ ação decisiva no sentido de fortalecer o pequeno
É também ele quem mais contribui para manutenção da máempresáno, no meu entendimento, deve incluir linhas permaquina administrativa, com os impostos e taxas· que reColhe
nentes de crédito, tanto nos bancos estatais quanto na rede
aos cofres públicos.
-_ - _- · ~ ·- -~
bancária privada. O empresariado protesta contra o baixo
. Tem, portanto: o Governo que_se instala, na classe emprevolume dos recursos destinados à formação do capital de giro
sanal,
dos mats poderosos instrumentos para executar
e aos investimentos e reclama dos encargos financeiros, muito
tudo aqmlo a que está se_ propondo: revitalização e crescielevados, e da burocracia na liberação dos empréstimos.
mento da economia; o aumento da produtividade, combate
· Aliás~ tem o Govenio instrumento mais eficiente que
à inflação, redistribuição das rendas e_ desenvolvimento tecnoa _abertura de linhas especiais_ c!e _~rédito para promover o
lógico.
_
pequeno empresariado. Entre esses instiumentos estão as
Entretanto, por paradoxal que seja o Governo brasileiro,
compras governamentais, que·-a-rê agora só têm beneficiado
em todos os tempos~ não tem sabido tirar o melbo.r proveito
as grandes empresas. É urgente que tais compras sejarTI estendesse potencial, com evidentes danos para a categoria e para
didas às empresas de menor porte, não só para salvá-las de
toda a comunidade. E uma das maiores falhas, nas relações
uma falência massiva, mas também pelos benefícios que terá
do Governo com o empresariado, tem sido o tratamento dispensado às pequenas e microernpresas- um segmento impor- - opropno-oovertio com à democratização e a descentralização
dessas compras.
tantíssimo que representa 99% dos_ estabelecimentos comerAbro parênteses aqui para ·destacar a atuação do SEciais C industriais do País; 65% da oferta de. empregos; 54%BRAE -Serviço Brasileiro,de Apoio às Pequenas e Microemda produção e 42% de _todos os salários pagos. No entanto,
presas, que, na luta pela democratização das compras do Goessas empresas tão relevantes no cenário e_co:nômiço nacional
verno e po-r m-aiõr ·participação das pequenas errtpresas nas
estão descapitalizadas, sem mercado, tecnologicamente defaconcorrênc_ias_ públicas, vem promovendo seminários em todo
s~das e r_aramente cons_cguem sobreviver por um período supeo
País, contribuindo. assim, para ·aprofundar o exame da quesnor -a cmco anos. Não custa lembrar - e o faço cony~cto
tão e para conscientizar e mobilizar a categoria.
de que as distorções que se verificam na política económíca
O gigantismO no processO ptodutiv:o é, hoje, um conceito
hão de ser sanadas - que se foi o tempo do grande e do
totalmente
obsoleto. O gigantismo, a centralização e a verticamonumentaL A __fi!Qsofia empresarial e gerencial. hoje. inclilização, além de reduzirem a competitividade, favorecem- o
na-se para a 'terceirização", para o predomínio das estruturas
surgimento de favores, de corrupção e de privilégios. Tanto
menores, porém mais ágeis e competitiva-s. Os gr-a-rldes conglodo ponto de vista ético, quanto do ponto de viSta económico,
merados financeiros apostam na participação acionárla· em
a ação dos cartéis e oligopólios tem sido extremamente nociva
muitas pequenas_cmprCSas-, no regime de parceria e na tendênà economia nacional.
cia da descentralização da produção.
Além disso, é forçoso reconhecer que o combate à {fihaNo Japão. as pequenas e médias _empresas representam
ção e à concentração de rendas, assim coroo a retomada do
mais de 99% das indústrias, e 75% das firmas registradas
crescimento_, não ocorrerão -sem a efetiva_ participação das pe,
têm capital inferior a 70 mil dólares.
quenas e microéfripresas. Exemplos disso não nos faltam: aí
No Brasil, os pequenos empresários, juntamente com
está a Europá, on-de se concentra boa parte dos países mais
os assalariados_, são os mais prejudicados_ pela recessão econôadiantados do mundo. Há algumas décadas, estavam todos
mica _e pelo processo intlacionário que estamos vivendo. Difidevastados
pela guerra, a eXemplo também das nações do
cilmente o pequeno empresário consegue se libertar de tim
sudeste asiático. Sua reden_ção econômicã Se-aeu com o trabaciclo nefasto, em_ que causa e conseqüência se entrelaÇam.
lho de milhões de_ pequenos empresários, e com a demoCniA queda _do poder aquisitivo da população obriga o pequeno
tização das oportunidades. Portanto, as compras oficiais em presá no a reduzir os seu-s lucros ·às taxas mínimas de sobreespecialmente do Executivo, em todos os _seus níveis, mas
vivência._ Quando obtém crédito, as condiçõ~s são <,]esvantatambém do LegislativO- e do Judiciário, em menor escala
josas. Descapitalizado, não consegue renovar os seus estoques
são
um ~celente instrumento para fortalecer o- pequeno em:
e muito menos investir em tec-nologia. Assim, não se beneficia
presariado e, por conseguinte, a economia nacional.
com os ganhos de escala ou de produtividade. Fica, -então,
espremido entre os fornecedores, de um lado. com os altos
Malgrado a crise que estamos vivendo, tanto no cenário
económico como no cenário político, o País quer trabalhar.
p~eços praticados pelos cart.éis e oligopólios; e, de outro pela,
clientela, com o empobrectmento -geral e a queda do poder
A Nação :~ivindica o seu direito de trab(ilhar para sobreviver
e progredir, e repudia a estagnação. As pequenas e microemaquisitivo da população. E,_ne_ssas condições, ten,de a desaparecer.
pr~sas, até agora praticamente alijadas do processo econômlco, querem retomar a função de agentes do desenvolviCabe aqui reconhecer que, a despeito da abertura das
mento, de geradores de _riqueza e de bem - estar social
importações e de outras medidas adotadas recentemente, des-

un:
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Para isso, não reclamam privilégios, mas tão:.s-onierite condições de competir num mercado que lhes têm sido extremamente hostil.
Portanto, basta ao GovernÕ, parã atendei-- ã eSs3: ~tego
ria, ãrnpliar as linhas de crédito, com maior Volume~de financiamento, não só nos bancos qficiais, mas tambéin na rede
bancária prfvada; estender a ela a oportunidade de participar
das compras governamentais, reg1on-alizaçl_as_ e em lotes menores; incentivar o cooperativismo e _o assQciativisi:rio rl:ó set_ól-,
para com-pensar as deficiências de escal;t; e estimular o capital
de risco para capitalizaÇão de pequf!nas e_mpresã.s. NO- âmbito
específico de nossas atiVidades parlamentares_, também pode-

mos_contribuir, com a urgente regulamentação do art. 179
da Magna Carta, que confere ~s pequenas e niiCroethpres'as
tratamento jurídico diferenciado oo que tange às óbrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias.
O fortalecimento do micro _e pequeno ernpresáiió-âeve
ser preocupação prioritáriã dO Governo e deve merecer o
apoio de todos os segmentos da sociedade brasileira. Ao reconhecer nessa categoria 1,101a -~alavanca capai de impulsionar
a economia nacional, estarão as autoridades e todas as forças
vivas desta Nação dando um passo deciSiVO Para auinentar
a produção e melhorar a produtividade, para reavivar a economia brasileira e manter a estabi~ic:!ade política, com a reduçã_o
das desigualdades sociais" e regionais.
-No âmbito específico do Distrito Federal, a ne-cessidade
de estimular o desenvolvimento das micro e pequenas ériijjresas surge com muito m-ais inten-Sidade.
_ A nossa evidente carência de empregos e a ausêncíã(iuase
que completa de um parque industrial capaz de absorver a
numerosa mão-de-obra disponívél em todo o DistritO Federal
aponta a micro e pequena empresa como única s-aída para
vencermos o fantasma do desemprego.
Nesse sentido, tenho mantido permanente contato coD;J
o Governador Joaquim Roriz ·e com os setó"re.S específicos
do Governo do Distrito ,.eder~, fazençlo ver àquelas autoridades a urgéncia de serem definidos programas e proJetes
efetivamente voltados_ para o incentivo à micro e- pequena
empresa.
Entendo que uma das grandes dificuldad_es _enfrentadas
pela categoria hoje, pelo micro e pequeno empresário rio~
Distrito Federal, diz respeito â questão das áreas, dos espaços
destinados à pequena indústria. Esta dificuldade afeta, principalmente, o micro e pequeno empresário das Cidades-Satélites.
O Governador tem_se mostrado sensíyel à questão e esperamos, com muita conviCção, que õ assuritó pequena e micfO
indústria no Distrito Federal venha a ser uma das reais prioridades em Brasília, o mais rápido possível.
O SR. PRESIDENTE (Chagas Rodrigues) a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.

Concedo

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT-DF. Pronuncia o segÓin- te discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, volta e meia,
um grupo de inconformados_ como fato itiai"redáVeTda construção de Brasília vem à tona em busca de notoriedade pessoal
tentando desfazer esta cidadet pre_tenden_do retornar a Capital
para o Rio ou, à viSta da inocuidade destas propostas, impedir
a consolidação das transferências dos órgãos federais para
BrasOia.
Esse não é o caso do Senador Nelson Carneiro, baiano
de n~scimento, carioca por devoção e brasiliense por opção.
Aqm mora ele de~de a inauguração da cidade. Ele teve suas
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raZões políticas em favor da mudança da CVM e Embratur
para o Rio.
·
Eor_ que manter ~~~as empresas em Brasnia?
Em primeírõ lugar: porque aqui é a sede do Governo
e aqui devem estar os órgãos da AdministraçãO Superior.
É imperativo político, estratégico e Constitucional.
Em segundo lugar: a economia de Brasília precisa desses
órgãos ~mo o organismo vive do saO.gue:
a) para a dinamização de sua renda, que depende estratégica
e decisivamente do Estado como nenhuma outra, a um nível
de cinqüenta por cento; os gastos públicos constituem u cerne
da economia local; _
b) Para a geração de empregos diretos e indiretos (serviços
domésticos e pessoais) visto que vinte e um pOr cento da
população local estão na Administração Pública e esse núrriero
chega a trinta e um por cento, se considerados os serviços
de educação e saúde.
Há ainda duas razões conjunturais para não se mexer
de afogadilho em nada da Administração Federal neste Governo, ainda em transitoriedade.
A primeira, é que ainda estamos vivendo realmente, como afirmo, um período de transitoriedade.
_ . _
~A segunda, Brasília está vivendo uma de suas piores crises. A U ni~o tem cortado parte das transferências que mantêm
os serviços da cidade. Os salários-do funcionalismo estão achatados. Há cento e dezesseis mil e quinhentos desempregados
na cidade. Como admitir, diante disso, vinte e três demissões
na Comissão de Valores Mobiliários?
_
AproveitO para juntar a este pronundamento exPosição
de motivos que me foi distribuída por esses servidores contra
o retorno para o Rio de Janeiro.
_- A exposiÇão de motivos vafe a p€ma ser lida, porque
ela traz no seu bojo elementos s-ubstanciais que provam que
há q.ma ~ortina 9~ fumaça aí em desrespeito ã política do
piõPrio Governo em transitoriedade. .
- .-- _- ----~-.
EXPOSIÇÂO DE MOTIVOS CONTRA APECISÂO
DE LEVAR DE VOLTA AO RIO DEJANEIRO A COMiSSÂO DE VALORES MOBILIÂR!OS - CVM
''A CVM, tal com é, pode-se dizer, foi çriada nos EUA, é
cópia da SEC~Securities Exçhange Commission, a qual surgiu
qu:indo houve o Crack da Bolsa de_ 1929. Observe-se que
até o nome é igual.
o-modelo (SEC) está instalado em Washington, DC .•
onde a Bolsa é inexpressiva. As grandes Bolsas estão em
New York City (Wall Street) e Chicago. Até onde se sabe,
não há queixas pelo funcionamento da sede daquela entidade
-10nge -do mercado financeiro: é eficaz e efiCiente.
'·Sendo para valer, a sede da Comissão de Valores Mobiliári~s _deveri~ ser em São Paulo, onde o mercado é pelo
menos três vezes maior do que o do Rio de Janeiro.
Há que analisar a existência do Banco Central, Banco
do Brasil e outros na Capitál Federal e que têm atuação perfei~
ta, nos quais 'se faz valer o "ir e vir" de seus diretores, que
assim eStão presentes, acompanhãndo o mercado.
O processo claro e deliberado em levar a Comissão de Valores Mobiliários de volta para o Rio nos parece ter por
razões os seguintes itens:
1.1. Bairrismo dos funcionários de lá que querem trabalhar Olhando para a praia";
1.2.Interesses eleitoreiros e de demonstração de_ poder
e força (aos empresários?) por parte de alguns parlamentares;'
Essa demonstração de poder e força é provavelmente
empresarial junto a quem está pródllzimlo essa transferência
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ci se a concentração das negociações- governo/empresário
escusas, porque o Diário Oficial da União, que vou mostrar-- -está em Brasília, a "'nova" CVM vai existir para quê, se
não estará presente?
lhes, demonstra cabalmente isso.
"1.3. Algumas outras razões que aos funcionáríos de nível
d) a sede da CVM fica em Brasília. Então, cada vez que
funcionários se deslocarem para o Rio de Janeiro, o Governo,
inferior ilão são dadas conhecer e que devem existir nos bastinós vamos pagar suas viagens e suas diárias? Institui-se então
dores.
esse comércio, esse oba-oba? Vamos pagar para que durmam
A nova direção da CVM deverici preocupar-se menos
em suas casas, na beira mar?
com a atuação dos ~'cardeais" que colocaram seus interesses
Ora; despedir mais gente com a trarisferência da CVM
pessoais à frente dos interesses da entidade e mais, muito
e Embratur para o Rio de Janeiro é colocar mais gaSolina
mais, em faZer com que essa ínstihiíçãoptátlcasse Suas funções
nesse fogo da crise social e "arrastões". Definitivamente, não
de fiscalizadora no mercado.
Em 13 anos de funciori.amentO Jiõ Rio, não há mostras
só temos que manter esse órgão aqui como colocar um ponto
final nessa resistência do Rio de Janeiro a Brasília. Isto é
de que a CVM tenha atingido seus objetivos (foi cilada há
um absurdo. Depois de 33 anos continuarem essa-s histórias!
15 anos). Perguntamo-nos: ao voltar para o Río, passará a
Felizmente não pensa assim o Deputado César _Maia,
funcionar, ·como se lá houvesse uma varinha-de-condão? Há
que é o novo Prefeito do Rio de Janeiro, o qual em lugar
casos escabrosos (NAJI NAHAS, manipulações nas Bolsas
de perder tempo com essa bobagem do retorno da Capital
e outros de que se tem conhecimento, quando a CVM estava
no Rio), longe do "olho do dono" ... que é o Banco Central.
para o Rio de Janeiro prefere lutar para redefinir a voCação
económica daquela cidade e fortalecer os instrumentos- para
O corpo funcional da CVM, que está no Rio, não qUer
o seu desenvolvimento.
vir para Brasília. Os intereSSeS pessoaiS, entãO, t0ri1aram-se
-Anexo, à prop6sito, ao final do presente pronunciamenmaiotes que as neceSsidades do País. O rriau corporativismO
assenhorou-se da situação. Inclua-se aí a existência -de fUnCiOto, para registro nos Anais desta Casa, artigo publicado pelo
Prefeito do Rio de Janeiro César Maia, no Jornal do Brasil
nários que tornaram-se "cardeais" -chegando a ser suspeito
o interesse tão desenfreado em permanecer s-empre próximos
do dia 29-11-92, em que aborda a matéria_com bastante propriedade e sem paixões bairristas .
aos-~"compradores" de serviços.
O antiga organOgram·á·da CVM- Que será reimplantado
Peço, também, a transcrição, ao flilal, de um outro artigo
do Presidente do Clube dos Pioneíros de Brasília, reiterando
-criou pequenos "impériOs" e "imperadores" dentro da instia importância da manutenção dos órgãos federais na Capital
tuição.
Quando houve a mudança na Presidência da CVM, o
do País.
grupo de cardeais articulou-se fortemente para nãO pérder
Finalizando, Sr. Presidente, oS edifícios, oS prédios e salas
ocupados pela CVM estão vazios. Os poucos funcionários
suas regalias e foi escolhida pessoa que atendesse a esse corpoque ainda lá perniãnecem, estão desorienta.dos._ Então, novarativiSmo selvagem. A prova está aí; concreíiz"aildO-se, ou
mente, vamos ter aquela questão de uma ponte-aérea paga
já concretizada, uma cortina de fumaças!
pelos cofres públicos para que o Presidente da CVM e seus
Há uma farsa serido montada: vão tentar enganar ao
assessores venham a Brasília.
povo, enganar ao Congresso. Estão tentando reeditar o modelito BNDES, que, permitimos desse certO. Está-se criando
Evidentemente, a prova maior disso tudo é que usaram
um precedente enorme. Qual será o próximo órgão que servirá
de um expediente absurdo e desrespeitoso. O Diário Oficial
para que alguns figurões dêem mostra de seu pod~r~ Em bratur, _
da União que está aqui- e que integra também o presente
talvez o Banco Central?
discurso- diz que os funcionáriOs DAS, da CVM, de Brasília
As principais interfaces da CVM - ·Banco Central e Re- não os conheço --:- todos pediram demissão, foram exoneceita· Federá.l - estão em· Brasília. Os Ministérios__ .estão ·em
rados a pedido. Quando muita gente está precisando de emBrasília. A cabeça da Comissão -de Valores Imobiliários preci--- prego, tivemos em Bras:ilia, 10, 12 assessores DAS exonerados
saria estar em Brasília. Os -braços que executain, estes- _sim-,
a pedido.
deveriam ficar elli São Paulo c Rio de Janeiro, pois quem
Claro que el~ foram induzidos a erro, foram coagidos
precisa estar próximo ao mercado é o cOrpO de execução.
a se demitirem, para que, lá, nas praias do Rio de Janeiro,
Conseqüentemente, os cardeais poderiam contiriuar trabao Presidente da CVM construísse o seu staff, que é preciso,
lhando de frente para o mar, mas com seriedade, respeitando
nomeando os DAS da beira-mar.
os interesses da Nação.
Tudo isso, também, para fugir um poUco da fiscalização
Sendo questão de aumento de eficiência, de produtivido órgão inaior que é o Banco Central. É um descabimento,
dade, de capacidade reguladora, fiscal e técnica, de eficácia,
a pretexto de que a Bolsa Imobiliária do Rio de Janeiro é
leve-se o Banco Central, os Ministérios etc. pãiã ·onde suas
forte - e ..é mais forte, BrasOia não dispor desse órgão. O
áreas de ação sejam requeridas. Seria interessante haver um
que se está querendo aqui é exatamente que o corpo executivo
Ministério da Educação, do Bem-Estar Social e todos os outros
trabalhe nas operações que lhe são peculiares, mas que possaem cada ponto do Brasil, cada um com um Presidentê e um
mos _fiscalizar a administração. Daqui a ·pouco- estaremôs--raMinistro.
-zerido ofício - já o fiz :rla ConiíSsão de Economia para
Quatro respostaS estão pendentes:
ouvir o Presidente da CVM -,-dirigido ao Rio de Janeiro,
a) dois Presidentes mantiveram a entidade em Brasília, amprovayelmente.
bos de São Paulo. Por que vem um terceiro Presidente, que
é do Rio de Janeiro, e leva a entidade para lá? O próximo
Eritão, ternos hoje um quadro de desrespeito e é pfecis()
, se for de Belém, vai levá-la para o Pará?
-inclusive, estou· Oficiando o M~nistro da Justiça, S_enador
b) se o novo Presidente aceita a manipulação pré-estabeMaurício Corrêa, que é um homem que tem compromissos
lecida pelos cardeais, com seus malfadados interesses pessoaís,
com este Governo e com a seriedade, não obstante o fato
o que se pode esperar?
possa não ser da sua área, mas é do seu perfil - , para que
na calada e na·surdina e -vamos comprovar- com manobras
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esse esvaziamento de beira de praia não possa âcontécer,
representante carioca, é de estarrecer, não sendo crível que
à custa do Erário Público.
~e:nha assim laborado, quando diz textualmente: "O Rio de
Se o presidente da CVM não gosta de BrasQia, tenha Janeiro vem sofrendo um injustifiCável esvaziamento político
a santa paciência! Que dê o cargo para outro que venha traba~_ e~económico, em conseqüência de uma política equivocada
lhar aqui, em Brasnia; não se trata de gostar ou Iião, mas _ do Poder Executivo, como venho denunciando reiteradamensim de exercer a plenitude do exercício doS--poderes que nos
te na tribuna do Senado Federal".
foram delegados por voto, por contratação, ou de qualquer
E mais, afirma em sua emenda à medida provisória:·
outro modo.
"Artigo 29, pãrágraf9 único- volta_rão a Ser sedia- -.
FalaMse sempre em passar este Brasil a Iímpo. Fatos como
·- das na cidade do Rio de Janeiro a Comissão de Valores
esse do Presidente da CVM não_ é ·passar o Brasil á limpo:
Mobiliários e a mesa de open do Banco. Central". Teré papel carbono daquilo que tanto combatemos.
mina, no que se refere ao Departamento Nacional de
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Estradas de Rodagem, justificando: ''inezplicavelmente arrancado de sua sede natural sem qualquer justifiDOCUMENTOS A QUE SE REFERÉ'.ó SR.
cativa razoável."
PEDRO TEIXEIRA NO SEU PRONUNCIAMENRelembremos. Oht Mudancistat
TO:
A transferência (ia _Capital recebeu a ~anção presidencial
no dia 19 de setembro de 1956, merecendo o imediato apoio
"NELSON CARNEIRO~ O MUDANCISTA
de idealistas como Israel Pinheiro, Amaral Peixoto., Ernesto
José Carlos Gentiü
Sil'\/a, Ulysses Guimarães (que buço ser Nelson Carneiro seu
sucessor). Vasconcelos Torres, Apolónio S31Ie~, Herbert MoHá estadistas que mudam os rumos das sociedades. Há
ses-, Padre Vidigal, além de milhares de outros cidadãos anónihomens que alteram os destinos de suas terras. Há governantes
mos que somaram à obra gigantesca,
que modificam as estruturas do Estado.
O suor dos candangos, dos pioneiros de todos os recantos
JK, verdadeiro predestinado, concretizou o sob.ho- vido País foi do trabalho árduo e dur:o _na. construção de uma
são de Dom Basco - , inaugurou, em 1960, a Capital da
Esperança, no dizer de André Malreaux. Implantava-se, defi-- nova cidade, responsável pela interiorização e progresso do
res.tD do Brasil. A transpiração não foi do sol.escaldante das
nitivamente a mudança· do eixo de com andamento do litoral
para a vastidão do Planalto Central..Concrctizava-se um anpraias. Era trabalho, verdadeiramente.
O Clube dos Pioneiros de Brasília, que mantém acesa
seio dos tempos do Império, permitindo o desenvolvimento
a chama do pioneirismo .candango, preservando os valores,
e uma verdadeira ocupação do hinterland .brasileiro. Era o
a tradição e memória da cidade, registra a mais veemente
progresso. invadindo o interior da Nação! Pressões, interesses
repulsa ao posicionamento do vetusto homem público, relem-.
contrariados, vaidades atingidas~ tudo foi enfrentado pelos
pioneiros de Brasília, inca.nsáveis na luta mudancista da Nova
brando-o que as mudanças têm cunho esotérico e sempre
são reali_?adas para frente e para ó ano. Para trás e para
CapitaL
.
baixo somente se retorna, a feitio das seara bus nas praias,
Brasília, ma.is do que uma realidade, é PatrimóniO Cultuque rep"resentam zodiacalmente o signo de Càncer.
ral da Humanidade, marcando a projeçá.o de uma nova estruRelembremos. Oht Mudancistat -'as palavras do fundatura ·civilizatória na virada do Terceiro Milênio.
dor da cidade ao inaugurar a Capital da Esperança, em 21
Entretanto, Nelson Carneiro, Senador da República e
de abril de 1960:
defensor dos direitos das mulheres durante inúmeraS décadas,
"A vontade de Deus ergueu esta cidade. Com o pensano ocaso de sua vida parlamentar, aspirante ã vaga do saudoso
mento da cruz em que foi celebrado o santo sacrifício, peço
estadista Ulysses Guimarães, abraça a causa ·do retorno da
ao criador que mantenha cada vez mais coesa a unidade nacio_
capital dos brasileiros às origens, após 32 a·nos!
nal. que nos dê sempre esta atmosfera de paz, indispensável
Ê de sua lavra recente emenda parlamentar propondo
ao trabalho fecundo, e conserve em nós, obreiros de Brasília,
retorno à Belacap, que todos nós. amamos e admiramos, infeo mesriio espírito forte com que erguestes a grande
cidade.. "
lizmente agora palco de cenas de vandalismo, peripécias da
.
Falange Vermelha e ações de comandos criminosos: ·
José CarlOs Gentili é presidente do Clube dos Pioneiros de
Entre as entidades que seriam retornadas acham-se o
Brasília e membro da Academia de Letras de Brasfiia. TransBanco Central, Embratur, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem. A justificativa do pfOjeto, assinada pelo-· crito no Jornal de Brasília, de 10-11 ~92."
.
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Durante o discurso do Sr. Pedro Teixeira, o Sr.
Chagas Rodrigues, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Valmir Campelo.

deslocam para a Ilha Grande, seguindo depois para
Araiozes, também no Maranhão. O último paciente~
que pegou cólera mora na Rua Caiapó, no centro de
Parnaíba. Houve outros casos em Varzantina, zona
rural da cidade, e na Ilha Grande de Santa Izabel.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Càmpelo) -·Concedo a
Outro caso foi confi[mado na rua Afonso Pena,
palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
também na região centt;:<!l de Parnaíba."
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pronuncia
Esse, Sr. Presidente, é o retrato da situação da doença
o seguinte diScurso.) :--:--Sr. Pfcsidente, Sf_S-: Seqadores, sabeno Piauí, publicado no jornal O Dia, um dos mais importantes
mos que o Governo Itamar Franco, apesar de provisório,
e conceituados jornais do Estado. São fatos assim, concretos,
vem tomando medidas positiVas nos diferentes setores da adque trago ao conhecimento da Casa e do Governo.
ministração pUblica e, pof isso mesmó, mereCe o nosso apo"io.
No Ministério da Saúde, está o Deputado Federal, o
Quero, riestc riiOmento, trazer ao cOnhecimeõto da Casa
nosso ex-colega no ~enado Federal, Jamil Haddad, homem
e do País notícia estampada no jornal O Dia, de Teresina,
de espírito público a toda prova;- diligente, e estou certo de
edição de ontem, quintã-feiia:, 10 de dezembro_..
que S. Ex•, além das medidas já tomadas, levará em conta
Diz o jornal: "Norte do Estado já tem 170 c"a.sOS de cólera.
esta situação do Piauí.
A maioriá das vítimas da doença é de pescadores.."
Se medidas concretas não forem tomadas imediatamente,
Passo a ler a notícia, Sr. Presidente:
poderemos ter, realmente, uma epidemia, e a doença provocará grapdes danos à população, com_o também exigirá uma
"A epidemia de coléra continua avançando no norsérie de medidas da própria administração, com elevadas deste do Estado, onde já foram confi!niãdós 170 casos.
A maioria das vítimas autóctones é formada por pesca- pesas.
Estou certo de que o ilustre Ministro Jamil Haddad, todores que se contaminam no local do trabalho. Não
mando conhecimento dessa situação, levará a efeito novas
houve mortes provocadas pela cólera no Piauí.
Segundo dados_ fornecidos no fim da tarde de cm- providências, além das já tomadas em outras áreas do nosso
tem por Elizabeth Gondim, da Central de Cólera, em País, inclusive na região nordestina.
Aqui fica a minha solidariedade a essas populaÇões atingiTeresiml, o Piauí já registra 518 casOs--sUSpeitos da das, sobretudo pescadores- e, quando digq pescadores, falo
doença. Os confirma~dos são 170, dos quais !09 são
em suas famílias. Estou certo de que o eminente MinistrO
autóctones e 61 são importados.
A cidade que mais teve casos foi Parnaíba, com Jamil Haddad há de tomar providências ~mediatas, que irão·
142 confirmados. Destes, 108- são-"à.utõCtori.liS e 34 são -ao encontro das necessidades prementes dessas populações.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
importados. Luiz Correia, a 13km de Parnaí6a, feve
12 casos, sendo um autóctone. Teresiiia registráu 3casos importados e Marcolãndia, 13, taffibém imporCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
tados. Os mumcípios atingidos pela cólera no -Piauí2 ·
Hydekel Freitas -José PaulO Biso! ~ Mag~o Bacelar
continuam sendo Parnruba e Luiz Correia.
Há aumento do _número dos casos em Parnaíba. - Meira Filho - Pedro Simon.
Os do_entes__são geralmente pescadores que se contaminam distante de casa. Normalmente saem para pesO SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Presentes na
car na Ilha das Canárias, ná Maranhão~ e de lá se
Casa 20 Srs. Senadores.
_
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Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N§ 11,
DE 1991-COMPLEMENTAR
(Em regime- de urgência, nos termús do -arL 336,
__ .
c, do Regimento Interno.)
Continuação da votação, em turno único do Projeto de Lei da Câmara n~ 11, de _1991-Compiementar
(no 69/89, na Casa de oríge-ID), de iniciatiVa
MUiistério Público da União, que dispõe sobre a organização,
as atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União, tendo pareceres:
···
- sob n' 412, de 1992, da Conúss~o .de Consti-tuição, JustiÇa e- Cidad~nía, favorável, nos termos do
Substitutivo que oferece; e
_
-proferido em plenário, Relator: Senador Amir
Lando, contrário às Emendas de Plenário.

ao·

A vota~ão da matéria fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Item 2:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 67, DE 1992
(Em re_gime de urgência, nos termos do art. 336, c, do Regimento lntern.o.)
Discussão, em turno único,do Pr9jetode Resolu~
ção n<.> 67, de 1992, de iniciativa da ComiSsãO Diretora
que altera a redação de dispositivç.s da ResoluÇão n~
86, de 1991, modificada pela Resolução n' 5, de 1992,
ambas do Senado Federal. (Dependendo de parece~)

.

A matéria ficou sobre a mesa durante cinco sessões ordi,.
nárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235
inciso II, alínea f, do Regimento Interno.
'
Ao projeto foram oferecidas duas emendas.
. Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno,
destgno o nobre Senador Elcio Alvares para proferir o parecer
sobre o projeto e as emendas, em substituição à .Comissão
de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES.Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, S!s. Senadores, trata-se_ do Projeto
de Resolução n' 67. de 1992, do Senado Federal, de autoria
da Comissão Diretorá, que ''Altera a redação de dispositivos
da Resolução n" 86, de 1991, modificada pela Resolução n"
5, de 1992, ambas do Senado Federal".
~
O projeto em estudo tem por objetivo introduzi~- alterações no Sistema Integrad9 de Saúde-,- SIS -"instituído pela
Resolução n;. 86, de 1991, destinado a gerir e implementar
o plano de assistência à saúde dos servidores do Senado Fede~
ral, dos órgãos Supervisionados (Cegraf c Prodasen) e seus
dependentes.
Propõe o Projeto de Resolução alterar o art. 4? da Resolução n" 86/91, dando nova redação aos seus§§ l"e 2\'>e acrescen~
tando~lhe dois novos parágrafos que disciplinam a Participação
de pe~sioni~tas vitalíci~s_ e/o~! temporários no custeio do plano
de assistência. O novo§ 4q 4tsp6e__que "Ao pensionista Sõinen~
te será permitido o cadastramento de dependentes indirctos
previstos no art. 6° da Resolução".
'
Modificam~se também os inCiSos -m. IV e VII do art.
5<.>, acrescentando-lhe o inciso VIII. As modificações- visam -

melhor _especificar os dependentes diretos _do servidor para
efeito de inclusão no SIS. O ítem VIII proposto relaciona
como dependentes diretos o pai e a mãe e inclui o padrasto e a madrasta, equiparando-os aos pais, mantidas as demais
__ _ _ _ _ _
-_- - exigências hoje vigorantes.
~--C-Justificando sua pfopOsição, a ComiSsão Diret-ora informa
q~-c~-~- Projet<;>.~'Visa o aperfeiçoamento do Regulamento do
Sistema Integrado de Saúde, an_t_e_ às constatações reveladas
pelas experiências diárias vivencia-áaS pelos diversos órgãos
do Plano de Assistência à Saúde e também pelos seus usuários,
como, por exemplo, regra mais justa no tratamento de titulares
do Plano de Assistência, a sabei-,_no- tratamento dispensado
aos pensionistas, cujo sistema atual de contribuição de rateio
impõ-e~ lhes ónus superi?r _ao que efetivamente deveriam arcar,
-apresentando-se, assim, injusta a forma de participação dos
mesmos". Argumenta, ainâa, a _ilUstre Comissão Diretora:
.. As demais alterações têm por objefivo c_ã.daptar o Regulament~ às_ recentes legislações e normas, em especial no que
diz respeito à dependência de servidores, suprindo-lhe, assim,
em eventuais omissões e lacunas, incompatíveis com a moderna concepção de dependCncia".
Ao Projeto de Resolução n~ 67/92 foram apresentadas
~s seguintes elilendas:
.
-. ; · ,
EMENDA No 1192
De autoria do Senador Dirceu-Carneiro, visa acrescentar
artigo ao Projeto, a fim de melhor distribuir as atividades
das un_idades organizacionais do Serviço de Planejamento.
Controle e Fiscalização do Sistema Integrado de Saúde. Em
sua justificação, alega o Autor da emenda: "'Após 8 (oito)
mese~ de _implantaç-J.o do Sistema Integrado de Saúde - S~
verificou~se a necessidade de melhor definição das atividades
desempenhadas pelo Serviço de Planejamento, Controle e
Fiscalização - SPCF. Objetívando otimizar o atendimento
aos usuários e os rriecailismos de cêmtroie e fisCalizaçãO daS
conta~ do Sistema l~tegrado de Saúde ~ SIS, algumas rotinas
antenormente exerctdas pelo órgão operacionalizante foram
absorvidas pelo Serviço de Planejamento, Controle e Fiscali~
zação - SPCF".
EMENDA N" 2/92
peautoria do SenaQor CJlagas Ro_drigues, acrescenta-dois
parágrafos ao art. 8~> e_ transforma o parágrafo único em pará~
grafo 3"
Justificando a emenda, o seu ilustre Autor argumenta
que _ela visa preencher a lacuna existente no art. 8~> do Regulamento do Sistema Integrado de Saúde ~ SIS.?- aprovado pela
Resolução n;. 86, de 1991, quanto à inscrição dos servidores
admitidos no Senado Federal após a sua implantação " ...
mantidos os mesmos critérios adotados para os demais servi~
dores dos respectivos Quadros de Pessoal".
EMENDAS DO RELATOR
A amHise do assunto a que procedemos juOto aos órgãos
executores do SIS evidenciou a necessidade de outras alterações destinadas a aperfeiçoar o Sisteina. Em razão dessa análi~
se, r~olvemos apresentar as emendas seguintes:
EMENDAN"3
redação ao item VIII do art. s~do Projeto
de Resolução n• 67/92:
"VIII- pai ou padrasto, mãe o_u madrasta, que,
sem economia própria, vivam sob sua dependência ecoDê~se a seguinte
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nômica e conStem da declaração do Imposto de Ren-

da".
A menção a 'pai C mãe" no item VIII do art s~. equiparando-os ao .. padrasto c madrasta", não deixa claro que a
inclusão destes se dará na ausência daqueles.·
Assim. a emenda tem por finalidade explicitar que
a inclusão do pai e da mãe exclui padrasto e madrasta
de outro casamento de um dos cônjuges.

EMENDAN-'4
Dê-se a seguinte redação ao item II do art. 5" do Regulamento do Sistema Integrado de Saúde- SIS, aprovado pela
Resolução 86/91, modificada pela Resolução n'' 5/92:
"Art. 5' ··················~'"············:......~"···.....
II- na falta do cônjuge, por morte oü separação
judicial, a companheira ou companheiro designado que
comprove união_ estável como_ entidade familiar.'
A emenda visa esclarecer que a inclusão-de companheiro
e companheira se dá no caso de ausência do cônjuge e não
cumulativamente.

EMENDA N'5
O inciso VI do art. 5o do Regulamento aprovado pela
Resolução n" 86/91 passa a ter a seguinte redação: ___ _
'Art. 5'-.....................................--.. ~-~VI - irmãos solteiros inválidos ou interditados
por alienação mental que vivam sob sua dependencia
econômica e conStem na declaração do Imposto de

Renda.'
O propósito da emenda é melhorar a redação do

de rateio na-proporção que sua pensão individual representar no benefício total deixado pelo ex-servidor;
b) além da contribuição mensal de rateio, cada
pensionista, individualmente, participará na cobertura
das despesas médico-hospitalares e de exames, confor~
me o pre-visto no art. 26 desta Resolução. consj_d~rando
o valor de sua pensão pessoal para enquadramento
---nas faixas de contribuição.
§ 3'=' A perda da condição de beneficiário de pen~
são implica o desligamento automático do Plano de
Assistência, cab!.!ndo aos demais integrantes do grupo
familiar a partilha da cota-parte que cabia ao titular
recém-desligado, de forma que o grupo sempre participe com o valor de uma contribuição mensal de rateio,
que se-fará da_s_eguinte forma:
a) a--cota-parte da contribuição de rateio relativa
- a pensiOnista tempárádo recém-desligado dó" Plano de
Assistência será transmitida ao(s) pensionisla(s) vitalí~
cio(s). se houver;
b) a cota-parte da contribuição de rateio, relativa
a-pensionista vitalíciô recém-desligado do Plano de As-sistênciâ serã transmitida ao(s) pensibnista(s) temperá- riO(S), se hOuver;
c) inexistindo pensionista de classificação distinta
do beneficiário recém~desligado, sua cota-parte será
partilhada igualmente entre o(s) pensionlsta(s) da mes~
ma classificação~ se houver.
_
§ 4" Ao pensionista somente será permitido ocadastramento de dependentes indiretos, previstos no
art. 6<:> desta Resolução."

Art. 2' Os inCisos II, III, IV, VI e VIII do art. Y do
dispo~

sitiVo. evit3.ildo dúvidas quanto a sua interpretação.
Conclusão
Em face do exposto, somos pelo acolhime_nto de todas
as emendas oferecidas ao Projeto e, conseqüenterriehte, Pela
sua aprovação na forma do seguinte substitutivo:

SUBSTITUTIVO AQ PROJETO DE RESOLUÇÃO No 67,
DE 1992, DO SENADO FEDERAL
Altera a redação de dispositivos do Regulamento
aprovado pela Resolução n~ 86, de 1991, modificada
pela Resolução nD 5, de 1992 do Senado Federal.

Art. lo- Os parágrafos do art. 4o do Regulamento do
Sistema Integrado de Saúde- SIS, aprovado pela Resolução

n" 86, de 1991, alterada pela Resolução no 5, de.l992, do
Senado_Federal. passam a vigorar com
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a seg_J.!.inte fedaçáo:

'Art4"- ·~··· .............................. --······~··
§ 1" Os pensionistas vitalícios ou temporários
que auferirem pensões oriundas de um ex~servidor serão considerados como beneficiários_ titulares do _Plano
de Assistência e componentes integrantes de um mesmo grupo familiar de pensionistas;
§ 2~ Cada grupo familiar de pensionistas definido no parágrafo primeiro. deste artigo participará com
uma cota integral de contribuição de rateio da _seguinte
forma:
a) cada pensionista integrante de um mesmo gru~
po familiar participará para a totalidade da contribuição

Regulamento do Sistema Integrado de Saúde - SIS, aprovado
pela Resolução n"__ 86, de 1991, modificada pela Resolução
n" 5, de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:
'Art. 5~ - ......... -. ... .-~·••······A•·;· .. ;;~········-·········
I I - na falta do cônjuge, -por morte ou separação
judicial, a companheira ou companheiro designado que
comprove união estável como entidade familiar;
III- filhos, inclusive adotivos, solteiros menores
de 21 (vinte e unlJ anos, ou inválidos de qualquer idade;
IV- filhos, inclusive adotivos, solteiros e menores
de 24 (vinte e quatro) anos. desde que:
a) seja dependente económico, e
b) esteja cursando estabelecimento de ensino de
1"', 2" ou 3" graus
VI - irmãos solteiros inválidos ou interditados
-por ãfienação mental que vivam sob sua dependência
económica e const~m na declaração do Imposto de
Renda;
VIII - pai ou padrasto, niãe -ou- madrasta. que,
sem economia própria, vivam sob sua dependência econômicae constem da declaração do Imposto de Renda;'
Ar,_t. 3\>_ O art. s~ do Regulamento do Sistema Integrado
de Saúde ~ SIS, aprovado pela Resolução n~ 86_, de 1991,
alterada _pela Resolução n_\' 5, de 1992, passa a vigorar ~fcrescido
aoS-§§ 1\' e-2'\ transformado 0- ParágrafO únicO em§ 39, com
a seguinte redação:
'Art.8"- ..................................................... -§ 19 A partir de 1" de março de 1992, a inscrição
do servidor no Plano de Assistência dar~se~á automati-
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camente, quando da posse e exerCfciõOo seTVíâor, podendo este manifestar-se em contrário, no- prazo de
sessenta dias, mediante preenchimento de formulário
próprio.
_ _ _
_
§ 2~ -No caso de manifestação contrária ao ingfes~
so no Sistema Integrado de Saúde - SIS, .as contribuições que tiverem sido descontadas na folha de pagamento do servidor ser-lh_~-_ão rcstituídas_,.rles.de que não
tenha utilizaOo_os benefícios do Plano de Assistência __
§ 3"' O servidor que se d~sligar do PlanO-de Assistência fará jus apenas ao atcOdimento ambulatorial
prestado pela Sub~ecretaria de Assist~ncia Médica e
Social - SSAMS.'

Art. 4••

Os artigos 248, 249, 250 e 251 da Resolução

n" 5, de 1992, passam a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 248. Ao serviço de Planejarncnto, Controle e Fiscalização do Sistema Integrado de Saúde compete realizar a integração e inteiação administra-tiva
das unidades envolvidas no Sistema Integrado de Saúde; implementar, sob a supervisão da Suhsecre.taria
de Assistência Médica e Social, normas de fiscalização
e controle sobre a execução do Plano de Assistência
à Saúde; prestar assistência ao Conselho de Supervisão
na formulação de diretrizes ·e nornias da política de
ação ao Sisteiriãlritegrado de_ Saúde_, proporcionando
o suporte técnico e serviços requeridos; subm~ter ao
Conselho de Supervis~o, através da Subsecretaria de
AssistêncTã- Médíca e Social, pio pOstas c;Ie celebraçao
de tratamento, prevenção e recuf)éiaÇão da saúde; propor multas e penalidades aos conveniados e usuários
à vista do resultado de eventuais processos instaurados;
coordenar, sob a supervisão da Subsecretaria de _Assistência Médica e Social, a fiscalização de todos os at9s
da gestão administrãtiva, financeira" e "operacional do
Plano de Assistência à Saúde, propondo gl_osas nas
contas apresentadas e justificadas; manifestar-se previamente sobrl! o rateio das despesas globab do Sistema
Integrado de Saúde - SIS; c executar outras tarefas
correlatas.
Parágrafo único. São órgãos do_ Serviço de Planejamcnto, Controle e Fiscalização do Sistema Integrado
de Saúde:
I - Scção de Plancjamcnt9 e Controle;
II - Seção de Fiscalização; e
III- Seção de Apoio Administrãtivo.
Art. 249. À Seção de Plancjamento e Controle
compete acompanhar o nível de satisfação dos usuários
e a efetividade dos serviços prestados pelo Sistema Integrado de Saúde - SIS; dar ciência ao Chefe do Serviço
dos problemas detectados entre usuários, entidades
conveniadas e órgãos operacio'nalizantes; manter arquivo com as ocorrências relatadas, incl_u,indo as detectadas pela Seção_ de Fiscalização; informar a conveniência da renovação dos contratos e convênios, e da
instauração de processos; plancjar e implementar as
atividades de análise, ac9mpanhamento e avaliação dos
serviços prestados pelas entidades conveníadas, e dos
assuntos relativos aos contratos e convênios; instruirprocessos sobre assuntos relativos aos contratos e convênios; organizar e manter dados estatísticos tefer:entes
ao Sistema Integrado de Saúde - SIS; e executar outras
tarefas correlatas.
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Art. 250. À Seção de Fiscalização compete executar a conferência dos procesos de pagamento, bem
como a análise das faturas relativas ao Sistema Integrado de S_aúde- SIS; submeter processos que eXijamverificação da perícia médica, quando nec_ess_ário, ao
Chefe do SPCF; planejar e ímplementar as afividades
de análise e fiscalização~ das despesas médico-hospitalares prestadas pelas entidades conveniadas; elaborar
demonstrativo financeiro do Sistema Integrado de Saúde- SIS; observar e sugerir à chefia do serviço _eventual
incidência de multa ou penalidade por infração cometida pelo conveniado ou pelo usuário na prestação dos
serviços; e execUtar Outras tarefas correlatas.
Art. 251_. _À _Scção de ApOio Administrativo
com-pete coordenar e executar ;1s ati~idades administrativas internas e externas do serviÇo; solicitar, receber, controlar e distribuir os materiais de consumo utilizados pelo serviço; manter arquivos atualizados dos
convênios e contratos, controlando as datas de vigência
e informando- a necessidade de renovação; receber,
controlar e distribuir o expediente do .serviç9; prestar
serviços de apoio administfativo-ÍleCeSSários ao desempenho do Conselho de Supervisão; e executar outras
tarefas correlatas.
Art. 5~ O Conselho de Supervisão republicará o Regulamento do Sistema Integrado de Saúde, com as alterações
constantes desta Resolução.
_: 8,.rt. 6~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
.
Art. 7o Revogam-se as _diposições em contrário.
Senado Federal. em
de dezembro de 1992.
_É o parecer, Sr. Presidente_.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campclo)- O parecer
conclui favoravelmente ao projeto e às emendas, nos termos
do substitutivo que oferece. . _
O parecer da Comissão Diretora será proferido na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (V ai mi r Cam pelo) - A Presidência
retífa de pau ia os Itens 3. 5, 7. 8, 10 e 11, nos termos do
art. 175, alínea e, do Regimento Interno.
São os seguintes os itens cuja ãpreciação fica sobrest~da:

-30FÍCIO W SISO, DE 1992
(Em regime de urgência, nos tcnnos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)
Ofício n? SISO.,_ de 1992. através do qual o Governo
d_o Estado de Santa Catarina solicita autorização para
contratar operação de crédito externo, junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRD, e ao Banco Jnteramericano de Desenvolvimento - BID, no valor total de cento e cinqüenta
e dois milhões e quinhentos mil dólares, destinada a
- financiar o Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais e o Projeto Corredores de Transpor-tes, para construção de novas rodovias e restauração
das já existentes. (Dependendo de Parecer.)
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-5Ofício'ri" S/53, de 1992, através do qual o Governo
do Estado do Paraná solicita autOrização para contratar0FÍCIO N" S777, DE 1992
operação de crédito externo, juilto ao Banco ínteraiile~
(Em regime de urgência, nos termos- do art. 3_3_6, c,
ricano de Desenvolvirllen-to- ~ BID, no Valor toiã:fde-do RegitTICrito Interno.)
cento e setenta e três rriilhões e quinhentos mil dólares·;
Ofício n" Sn7, de 1992, atraveS Cfo qual o Governodestinada a viabilizar a íinplantação do Projeto Corre~
do Estado de Goiás solicita a-Utorização para contratar
dores de Transportes desse Estado. (Dependendo de
operação de crédito externo, no valor de dezoito mi~
Parecer.)
lhões, setecentos e oitenta_ e dois mil c quinht:ntos e
cinqüenta: dólares, destinada a financia-r o PrOjeto de
NOs termos do aff 140-;"ãfínea a, -do' Regimento fritemo,
D_escnv~lvimento Tecnólogico para o Pequeno Produdesigno o nobre ;Senador Luiz Alberto para proferir o parecer.
tor em Arca de Cerrado. (Dep~ndendo de Parecer.)

-7PROJETO DE LEI DO SENADO N'' 326, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos· do art. 336, c,
do Regimento Interno.)
·
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nA 326,-dc 1991, de autoria do Senador Humberto Lucena, que autoriza a conversão em cruzeiros
da dívida externa brasileira. para financiamento de pro~
jetos destinados ao desenvolvimento ·sdt"ioecon:ômico
da Região Nordeste, c dá outras providências. (Depen~
dendo de parecer.)
-

O SR. LUIZ ALBERTO (PTB- PR. Para proferir pare·
cer.)_- Sr. Presidente, Srs. senadores, vem a esta Casa.
solidtcição do Senhor Governador do Estado do Paraná, con~
tida no ofícioS n9 53, de 1992, no sentido de que seja autod~
zada a contratação de operação de crédito- externo, jurito
ao Banco Interam~ricano de Desenvolvimento - BIP. no
valor total de US~173,5 milhões, dos quais US$86.750.000,00
proveniertfeS da agência in-ternaciorial de desenvolvimento.
O empréstimO o·ra analísado destiha~Se a·vfãbiliza-r a·implantação do Programa Correctores de Transportes do Estado,
õ qual inclui a preS-ervação da rede rodoviária estadual, melhoria das condições de segurança n~s estradas de maior tráfego
-8e eficiêncía de sua manutenção, concorrendo suplementarPROJETO DE LEI DO SENADO N" 10, DE 1992
mente para o apoio aos Setores produtivos, oferecendo~ lhes
(Em regime de urgência. nos termos do art. 336,- c, custos de transporte em condições razoáv:eis, que contribuam
do Regimento Interno.)
· para o aumento da competitividade dos produtos locais.
O pleito enquadra~se nas disposições das Resoluções n\'
DiscussãO, ·em tUthO-úfli:cd,- do Projeto de_ Lei do
Senado n'-' 10, de 1992, de autoria -do Senador Marco 36/92 e 96/89- por trata-r..:se de operação de crédito externo
envolvendo o aval da União.
Maciel, que dispõe sobre o exercício da profissão de
As características da operação pleiteada são as seguintes: _
Bibliotecário e determina outras providências. (Depen~
a) valor pretendido: Cr$696.958.175.000,00, equivalendendo de parecer.)
tes a US$86.750.000,00, em 30·10·92;
·
-lOb) prazo para desembolso dos_ recursos: 4 anos a partir
da assinatura do contrato~
OFÍCIO WS/63, DE 1992
(Em regíine de_ urgência, nos terrnos do art. 336, _'c',
_c) juros:7,92% a.a.;
- "d) índice de atualização ffion.etária: Vadação cambial~do Regimento rnterno.)
e) garantia: Tesouro Nacional;
·
OfíCio n' 5f63~-dc 1992, através do qual o Governo
O
destinação
dos
recursos:
Projeto
"Corredores
de
do Estado de São Paulo solicita autorizaÇão para conTransportes do Paraná";
tratar operação de crédito externo: juii.fo ao Banco
g) Condições de pagamento:
Interamcricano para Reconstrução e Desenvolvimento
- do principal: em parcelas semestrais, vencendo~se a
- BIRD, no total de cento e·dezenove mílhões de dóla~
primeira seis meses após o último desembolso;
res, destinado à implantação do Programa de Sanea~
-dos juros: semestralmente vencidos;
menta Ambiental da Ba-cia do Guar"apir3nga. '(Depeil~ Constam do processo em análise parte dos documentos
dcndu de P_a reccr j_ _
exigidos pelas Resoluções acima referidas, cabendo no entanto
- 11- algumas observações:
1. O montante da operação atinge o tot_al de US$ 173
OFÍCIO N" S/64, DE 1992
milhões de dólares; porém, a autorização do Senado Federal
(Em reghne de urgência, nos termos do art. 336, c,
deverá se restringir ao valor deUS$ 86,7 milhões, correspon~
do Regimento Interno.)
dente à participação do BID.
·
Ofício no S/64, de 1992. através-do qual o Governo
-2. A Procuradoria~Geral da Fazenda Nacional refneteu
do Estado de São Paulo solicita autorização para contratar operação de crédito externo, no valor de quatro~ ofício (Of. PGFN no628, de 29-7~92) comprovando a exiStência
de Ação Anulatória de Débitos Previdericiários, protocolada
centos e cinqUenta milhões de dólares, junto ao Banco
Interamericano de DesenvOlvimento_ -13JD, destinada pelo Secretário de Planejamento do Estado do Paraná, estando, assim, a situaçãO de legalidade do Estado,junto ao INSS,
ao financiamento de parcela do Plano de Despoluição
sub judice, pendência esta que não impede, entretanto, a
do Rio Tietê. (Dependendo de Parecer.)
análise do pleito por esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 4:
3. O Parecer do Banco Central (Parecer DEDIP/DOCEM-92/0477, de 7~12-92) posiciO-nou-se favoravelmente à auOFÍCIO N" S/53, DEJ992
(Em- regime de urgência, nos termos do art. 336, c, torizaÇão solicitada, uma vez que esta encontra-se- colHida
nos limites previstos pela Resolução n~ 36/92.
~o R~gimento Interno.)
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4. Do processo não consta Mensagem Presidenciã.l, Exposição de Motivos _do Ministro da Fazenda, Parecer da Procu-
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O parecer
conclui pela apresentação do Projeto de_ Resolução n<~ 97,
radoria-Geral da Fazenda Nacional e do Departamento do
de 1992, que autoiiza o Governo do Estado do Paraná a contraTesouro Nacional que são peças fundamentais no exame do__ tar operação- de crédit_o externo,_junto ao Banco Interamepleito, por se tratar de finariCiamento com garantia da União,
r!Cano de- Desenvolvimento - BID, no valor total de 173
e de contrato externo cujas cláusulas devem ser analisadas
milhões e 500 mil dólares, destinado a viabilizar a implantação
para atestar sua adequação à legislação brasileíra soPre o asdo Projeto Corredores de Transportes.
sunto. Cabe ressaltar que tais documentos são expressamente
Completada a instrução da matéria, passa-se_ à discussão
exigidos pelas Resoluções do Senado que regulamentam a . do projeto, em turno único. (Pausa.)
matéria.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
5. Neste-sentido, considere-se, por oportuno, -9 iJJdispenEncerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada
por'f31ta de quorum.
sável apuro com que esta Casa há que exercer a competênCia
privativa que lhe foi concedida pelo art. 52 da Constituição
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 6:
Federal. As decisões tomadas s.m.j. devem-se apoiar em parePROJETO
DE LEI DA CÂMARA N' 109, DE 1992
ceres dos órgãos competentes do Executivo, a fim de que,
dividindo responsabilidades, possa o Senado aVafiar correta(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
mente os contextos da situação económica do País e se'u endivic, do Regimento Interno.)
damento vis a vis a inegável necessidade de promoção _do
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
desenvolvimento.
Câmara n' 109, de 1992 (n' 2.920/92, na Casa de ori6. Este é um justo pleito do Governo do Paraná e não
. gem), que dispõe sobre a contribuição do empregador
há de se protelar sua análise, confiand.o, inclusive, que o Poder
rural para a seguridade social e determina outras proviExeCutivo Federal há de agilizar o encaminhamento dos docudências, alterando dispositivos das Leis n<?s 8.212, de
mentos faltantes.
24 de julho de 1991, e 8.135, de 23 de dezembro de
Assim sendo o pedido deve ser aprovado, na forma do
1991. (Dependendo de parecer.)
seguinte:
Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno,
de_sJgno o nobre Senador Jutahy Magalhães para proferir o
parecer.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 97, DE i992
Autoriza o Governo do Estado do Paraná, a contratar
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Para emioperação de crédito externo junto ao- Banco Interamericã.no
tir parecer.) - Sr. Presidente. Srs. Senadores, de autoria
de Desenvolvimento- BID, no valor de US$86,750,000.00,
do ilustre Deputado Jabes Ribeiro e outros, o projetõ em
destinados à implantação do Projeto ''Corredores de Transtela tem por objetivo alter~!_ dispositivos das Leis n<?s 8.212,
portes do Paraná".
de 24 de julho de 1991, ~e 8.315, de 23 de dezembro de 1991,
O Senado Federal resolve:
no que tange à contribuição do empregador rural para com
9
Art. 1 É autorizado o Governo do Estado do Paraná,
a seguridade social.
nos termos das Resoluções n"' 3_6/92 e 96/89, a contratar operaAo justificar a proposição, seus autores alegam que a
ção de crédito externo conro Banco Interamericano de Desen"situação introduzida com a nova legislação é carregada de
volvimento - BID, no valor de US$ 86,750,000.00 (oitenta
injustiças, pois não atende aos interesses da classe produtiva
e seis milhões, setecentos e cinqüenta mil dólares norte-amerural, dos tr~balhadores do campo e nem mesmo da própria
ricanos).
..
-. Previdência Social''.
-Parágrafo U nico. Destinam-se os recursos referidos neste
Para corroborar tal constatação, afirrn_a, mais adiante,
artigo a implantação do Projeto ·~corredores de Transportes
que o próprio Ministro da Previdência atesta que a arrecado Paraná".
dação proveniente do meio rural foi reduzida em 75%.
Art. 2°. A operação será realizada sob as seguintes conEfetivamente, depois do advento da nova Lei de Custeio
dições:
.da Seguridade Social, os produtores rurais que têm emprea) valor pretendido: Cr$696,958,175.00D,OO, ,equivalengados foram equiparados aos empresários urbanoS. Desse motes a US$86.750.000,00, em 30-10-92;
do, não mais contribuem sobre o resultado da comercialização,
b) praLo para desembolso dos recursos: 4 anos a partir
que era de 2,5%, segundo a lei anterior, mas passaram a
da assinatura do contrato;
contribuir obrigatoriamente com uma alíquota mensal de 20%
c) juros: 7,92% a.a.;
sobre o total da remuneração paga ou creditada a todos que
d) índice de atualização monetária: Variação cambial;
-lhes prestam serviço no decorrer do mês. _
e) garantia: Tesouro· Nacional;
. A nova lei excluiu dessa alíquota de 20% apenas os seguO destinação dos recursos: Projeto "Corredores de
rados especiais, isto é, aqueles que produzem em regime de
Transportes do Paraná";
economia familiar. Ainda assim, __estes tiveram sua alíquota
g) Condições de pagamento:
de 2,5% aumentada para 3%.
-do principal: em parcelas semestrais, vencendo-se a
Ninguém ignora que o uso da mão-de-obra é bastante
primeira seis meses após o último desembolso;
intensa no meio rural. Conseqüentemente, assistimos à eleva-dos juros: semestralmente vencidos;
ção do custo de produção, principalmente em se tratando
Art. 39 A autorização contida na presente Resolução
de c-ulturas de café e cacau, entre outras.
deverá ser exe~cida no prazo de até 270 (duzentos_ e setenta)
Por outro lado, vale ressaltar que a equiparação puta dias, a contar de sua publicação.
e simples do empregador rural ao urbano não é viável, pois
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor a partir da data _ um e outro estão sujeitos a condições diferentes. Como muito
de sua publicação.
bem ressaltam os autores do projeto, "as receitas de um em-·
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presário urbano integram seU balanço mensalmente. Já no
meio rural, as receitas não ingressam em' tOdos os' meses cfo
ano, muito menos de forma constante".
Como vimos, a situaÇã'i) insuSteritável. .
Convém salientar, ainda, que um dos grandes prejudicados nessa situação é o trabalhador rural que não ti::m formalizado seu contrato de trabalho.
Assim sendo, entendemos que o retorno à-situação antiga
é a melhor safda tanto para o empregador rural, quanto para
a Previdência Social.
A proposta de uma contribuição para a-seguridade Social
no valor de 3% sobre o resultado da comercialização da produção quer nos parecer mais justa e eficaz.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do PrOjeio
de Lei da Câmara n" 109 1 de l9-92~·na foi'ma coino se encontra.
É o parecer, Sr. Presidente.
--

e

O SR. PRESIDENTE (Valmir CampeTo) - O parecer
é favorável.
Completa-da a instrução da matéria, pã.ssa-se à discussão
do pwjeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada
por falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Vaimir Campelo)- Item 9:
OFÍCfO N' S/16, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termo.s do art. .33.6,
c, do Regimento Interno.)
_Ofício n• S/16, de 1992, através dó qual o Góven1o
do Estado do Paraná solicita autorização para cOntrafár
operação de crédito externo, no valor de cento e dezessete milhõeS de _dólares, ju-nto ao Banco Internacional
para ReconstruÇão e Desenvolvimento_- BIRD, destinada ao finanCiamento de parcela do Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolítana de 'Curitiba- PROSAM. (Dependendo de parecer.)
Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno,
designo o nobre Sena_dor Luiz Alberto para proferir o parecer.
O SR. LUIZ ALBERTO (PTB - PR._Para emitir paréeer".)
-Sr. Presidente, Srs. &criadores, o Senhor Governador do
Estado do Paraná encaminha a esta Casa o OfíCio "S" n"'
16, de 1992 (O r: ATO 0485192, na origein), soliciiando iwtoriza-ção- para contratar operação de crédito externo, com garantia da União. junto ã.O BanCO Internacional para Re_construção
e DeSenVOlvimento - BIRD -~no valor de
US$117,000,000.00 (cento e dezessete milhões de dólares norte-americanos).
Os recursos advindos do empréstímo destinam-se ao_ financiamento parcial do Programa de Saneamento Ambiental
da Região Metropolitana de Curitiba - PROSAM - , que
deverá na sua totalidade mobilizar recursos eCJ.UíV3.lentes a
246 rriilhões de dólares apertados pelo Tesouro do Estado
do Paraná, pela Companhia de Saneamento do Paraná e pelo
Município de Curitíba.
O Prosam-objetiva ;ecuperar a qualidade ambiental da
região metropolitana de Curltiba, preservando os-mananciais,
melhorando as características físico-químicas e biológicas dos
recursos hídricos da bacia do Alto lguaçu, permitindo a ampliação da oferta de água potável e de áreas para urbanização,
além de melhor controlar as cheias que contribuem para a
deterioração na qualidade de vida da populaÇãõ, justificando
no mérito a sua eXecuÇão. ·
·
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9 empréstimo em análise foi credenciado pelo DepartamentQ de Capitais Estrangeiros-FIRCE-, do BancO-Central
do.~ Bra~il, o que evidencia a su~ r~levância para a_ pOlítica
de captação de recursos externos do País.
As condições financeiras da operação de crédito externo,
cuja autorizaçãO eStá regulamentada pelas Resoluções n~ 36/92
e no 96/89, ambas do Senado Federal, apresentam as seguintes
características:
a) mutuário: Governo do Estado do Paraná;
b) mutuante: B_anco Internacional para Reconstrução e
Desenvqlvimento ----=- BIRD;
ç) _valor pretendido: US$117 ,000,000,00 (cento e dezes__
sete milhões de dóla~:_e_$ nort~-american_os);
d) prazo para desembolso dos recursos: até 1997~
e) juros: 1/2 por cento a.a. acima dos custos do Qualified
Borrowings cotados no semestre precedente;
O índice de atualização monetária: variação caln.bial;
g) garantia: Tesouro NãCiorial;
h) destinação dos recursos: Programa de Saneainento
Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba __:_ PROSAM;
---- i) condições de pagamento
-do principal: eqt 20 prestações semestrais de igual vaiOr
vencendo-se a primeira em 15 de fevereiro de 1988 e a última
em 15 de agosto de 2007;
-dos juros: semestralmente em 15 de fevereiro e 15
de agosto de cada, ano;
jY-comissão de Compromisso·: o-,75% (Setelita e ciiléo centésirilos por cento) sobre o-montante não deselnboiSa:do;
I) autorização legislativa: Lei Estadual n" 9.918, de
30-3-92, Lei Estadual n' 9.642, de 11-7-91 (Orçamento do
Estado do Paraná para 1992), e Lei Estadual n' 9.882, de
27-12-91, que aprova o Plano Plurianual para 1992195.
O Banco Central do Brasil emitiU o Parecer DEDIP/CODEM 9210476, ·de 7,12-92, no qual constata que a operação
solicitada encontra-se dentro dos limites previstos ria ResolUção n9 36/92, e no que se refere ao impacto rnofle.tário da-·
operação aquele Banco nada teria a objetar.
No que tange aos aspectos regidos pelos diplomas normativos do Senado Federal, vale observar os s_eguintes pontos:
a) falta ao processo mensagem presidencial que garanta
. ~ aval da União, ~e a,cordo_ CO"Ql_ o par~g~a~Q_ zo do._ ar!. __6; __
da Resolução n" 36/92, que reza" ... a autorização flcará cOildicionada ao recebimento pelo Senado Federal de mensagemdo Presidente da República, encaminhando exposição de motivos do Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento,
bem como os pareceres da Procuradoria-G~ral da Fazenda
Nacional e .do Departamento do Tesouro Nacional", documentos estes não incluídos ao processo. Os úri"icos docuinenios
arrolados fazem referência a: i) cópia do Telex PGFN/CO-.
FE/NR 486192 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ao Banco Mundial, em 8-6-92, informaitdo da coricordância da União em dar ga~_antia ao erilpréstimo de US$117 milhões
a ser contratado pelo Estado do Paraná; ii) o Ofício SE/DTN/
COREFIN'164, de 10-6=92, do Secretário do Tesouro Nacional·
ao Secretário de Estado do Planejamento - Coorde.nação
do Estado do Paraná com manifestação favorável ao credenciamento de operação pelo Banco .Central, credendamento
este executado conforme atesta o Parec_er DEDIP/CO-:.
DEM-92/0476;
.
b) ao invés de apresentar a Certidão Negativa de Débito
junto ao lnstituto Nacional de SegurO Social (INSS}, O 00vemo do EStado e-ncaminhou cópià da petição inicial e demais
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documentos da Ação Anulatória de Débitos Previdenciários
e o pedido de Declaração de Inexigibilidade sle Contribuições
Previdenciárias. protocolada na Justiça Federal do referido
Estado, pendência esta que não impede, _entretanto, a análise
do pleito por esta CaSa,
As demais formalidades_ prévias à contratação c;!o empréstimo prescritas na CohSlifU.Íção Federal e nas Resoluções n~
36/92 e n' 96/89, do Senado Federal, foram integral e explicitamente cumpridas.
_
__
Em face do exposto e dado o mérito da solicitação, caso
este Plenário decida por relevar a inobservância ao_qu~~d~ter
mina o parágrafo 2' da Resolução n' 36/92 e parágrafo 3'
do art. 4'! da Resolução n~ 96/89, a ã.utorização ao pleitO poderá
ser concedida nos termos do seguinte
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Art. 39 _-() prazo máximo para o eXercício da presente
-autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias a contar de
sua publicação.
Art. 4"' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Este é o pare"cer, Sr. -Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O parecer
é favorável.
_
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada
por falta de quorum.
. O SR. PR.ESIDENTE (Valmir Ciunpelo) -'-Item 12:
Discussão, em t_urno único, do Projeto de Lei da
Câmara ne25, de 1992 (n• 5.807/90, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona ecdnômica exclusiva e a plataforma continental brasileiros,
e dá outras providências, tendo
_
Parecer favorável, sob n'? 336, de 1992, da Comissão
-De Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A matéria_ ficou-SObre a mesa durante cinco sessões ordinárias ·para recebimento de emendas, nos termos do art. 235,
inCiSO- II, letra d, do Regimento Interno.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada
por falta de quorum.

PROJETO DE RESOLÜ(:ÁO 1'!! 98,, DE 1992
Autoriza o Governo do Esiado do Paraná a contratar
·operação de crédito externo junto ao B~nco tnternacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD - , cOm garantia da República Federãtiva do Brasil,no v~lor total equivalente a US$117 ,000,000.00 (cento dezessete milhões de dólares norte-americanos), destinada ao financiamento parcial do
programa de Saneamento Ambiental da Regíão Metropolitana de Curitiba - PROSAN.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' É autorizado o Governo do-Estado do Pªraná,
nos termos da Resolução n' 96/89 e daResoTução n' 36/92,
do SenadO Federal, a _contratar operação- de crédito externo
junto ao Banco I~ternacional para Recons~~ç~o e Desenvolvimento - BIRD - , com garantia da República Federativa
do Brasil, no valor total equivalente a US$117,000,0UO.OO
(cento e dezessete milhões de_ dólares norte-~_mericanos).
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 13:
Parágrafo único. --A operaÇãO de c:çédito externo_ref~ri_da
Discussão, em turno lÍ!liCo, do Projeto de Decreto
neste arti~o destiria-Se 3.ó'financiamento parcial do Programa
Legislativo n' 84, de 1992 (n' 79/91, na Câmara dos Depude Saneamento Ambiental_da Região_ Me-tropolitana de Curitados), que aprova o texto do Tratado sobre Registro
tiba- PROSAN.
Intern~cional de Obras Audiovisuais, assinado pelo BraArt. 29 As condições finanCeiras
operaÇãO são as
sil, em 7 de dezembro de. 1289, que resultou da Confeseguintes:
rêricia Diplo~ática Sôbre o Registro Internacional de
a) mutuário: Gove-rno_do Estãdo do Paraná;
Obras AUdiovisuais, realizada em Genebra, de 10 a 21
b) mutuante: Banco Internacional para ReconstruçãO ·e
de abril de 1989, tendo
.
.
Desenvolvimento- BIRD;
Parece_r favoráve_l, sob _n 9 43_9, de 1992, da ComisSão ·
c) valor pretendido: US$117 ,000,000.00 (cento e dezes- De RelaçOes Exteriores e_ D~fesa N acionãl.
sete milhões de dólares norte-americanos);
d) prazo para desembolso dos recursos: até 1997;.
Em discussão o projeto, em turno único. _(Pausa.)
e) jurOs: 1/2 por cento a. a. acima dOs custos do Qualified
Borrowings cotados no semestre precedente;
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão. _
l) índice_de atualização monetária: variã.ç_ão cambíal;
Encerrãda a discussão 1 a vota:ção da matéria fica adiada
g) garantia:·Tesouro Nacional;
por fal~a de quorum. _
h) destinação dos recursos: Programa de _Sane~ame_ntÇ>.
Ambiental da Região Metropolitana de Curiiiba- PROSAN;
i) condiç.õ_es d~ p~g~mento
_ __
_
_
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Item 14:
-do principal: em 20 prestações semestrais de igual valor
vencendo-se a primeira em 15 de fevereiro de 1988 e a última
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
em 15 de agosto d.e 2007:
Legislativo n• 86, de 1992 (n' 105/91, na Câmara dos
-dos juros: semestralmente em 15 de fevereiro e 15
Deputados), que aprova o texto do Tratado de Extrade agosto de _cada ano;
·
_
dição, celebrado entre o Governo da República Federaj) comissão_de_comprOmisso-: 0,75% (setenta e cii::J.OO.centiva do Brasil e o Governo da República Portuguesa,
tésimos por cento) sobre o montante não Qesembolsado;
assinado em Brasília, em 7 de maio de 1991, tendo
l) autorização_ legislativa: Lei Estadu.aí n<? 9.918, de
Parecer favorável, sob n' 437, de 1992, da Co30-3-92, Lei Estadual ne 9.642, de U-7-91 (Orçamento do
missão
Estado do Paraná para 1992), e Lei Estadual n' 9.882, de
-_De Relações Exteriores e Defesa Nacional.
27-12-91, que aprova o Plano Plurianual para 1992/95.
Em discussão o projeto, eiri-tuinó-úriico. (Pitusã.)

e
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Não havendo quem peça a palavra, encerrO a-disCussão.
Encerrada a discussão, a -votação da matéria fica adiada
por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Valriiir Campelo)- ltem 15:
DiscussãO,- em turno -único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 87, de 1992 (o' 183/92, na Câilia.rã dos Deputados), que aprova o texto do Acordo entre O Governo da
República Federativa do Brasil e os Governos da República
Argentina e da República do Chile para o Estabelecimento
da Sede do Tribunal Arbitral na Cidade do Rio de Janeiro,
nas Dependências do Comitê Jurídico Interamericano, celebrado em Assunção, em 30 de outubro de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n~ 438, de 1992,- dã Comissão
- De Relações EXteriores e Defesa Nacional.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica -adiãOit
por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Item 16:

PROJETO DE LEI DO SENADO W 304, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos -do art.
·
91, §§ 3' e 4', do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei do
Senado n~ 304, de 1991, de autoria do Senador-Darcy
Ribeiro, que díspõe sobre a adiçãO de substância a tóxica, volátil e de odor aversivo ao benzeno, tolueno e
xileno, seus derivados e compostos e dá outras providências, tendo
Pareceres, sob n'' 587, de 1991, e 378, de 1992,
da, Comissão
-De Assuntos Sociais, t~ pronunciamento: favorável ao Projeto; 2~ pronunciamento: contrário à Emenda
de Plenário.
Em discussã<r-o projeto, em turno único. (Pausa;)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão_.
Encerrada a discussão, a votação da matéria- fica adiada
por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Item 17:
Discussão, em-turno únicO, do Parecer n~ 446, de
1992, da CorriiSsão de Constituição, JUstiça e""Cicfa'dania
sobre a Mensagem n' 368, de 1992 (n' 730/92, na ori- .
gero), de 20 de novembro do corrente ano, pela qual
o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Doutor JOSÉ ANSELMO DE F!GtJEIREDO SANTIAGO, Juiz do tribunal Regional Federal da P Região, com sede em Brasília-DF, para exercer o cargo de Ministro do Superior
Tribunal de Justiça, na vaga reservada a juízes 4os
Tribun-ais Regionais Federais, decorrente do falecimento do Ministro Geraldo.B.arreto SObrai.
de

A matéria foi incluída na Ordem do Dia~ em VirtUde
de interstício concedida em sessão anterior.
A votação fica 3.diada por falta de quorum.

dispen~a
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campdo)-:- Esiá esgotadaa matéria constante da Ordem do Dia.
-Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr.Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
determinou o Senhor Presidente da República, Itamar Franco,
que os remédios, especialmente aqueles de uso contínuo, não
sejam mais reajUstados doravante a preços que superem a
apuração oficial mensal dos índices inflacionários. Dada uma
série de circunstâncias, entre as quais a existéncia de acordos
anteriores a seu mandato como Presidente da República em
exercício, limitativos da ação gove_rnamental e celebrados com
longos prazos de vigência, esta foi a medida de imediato efeito
prático que Sua Excelência pdde oferecer à população doente
de reduzido poder aquisitivo.
A decisão reflete a fundada indignação do Chefe do Governo - compartilhada pelo Ministro Jamil Haddad e por
ampla maioria dos brasileiros -com os termos dos acordos
vigentes permissivos de majorações autorizadas por câmaras
setoriais competentes, e nos quais- se basearam as indústrias
farmacêuticas para, ainda recentemente, majorar mais uma
vez os seus produtos.
Não é sem justo motivo, portanto, que, neste recinto
e no plenário da outra Casa do Parlamento, viessem repercutindo, com tanta intensidade, os renovados clamores da massa
populacional prejudicada, que soma os doentes de mínimo
ou nenhum recurso, os de poder aquisitivo mediano e aqueles
submetidos a tratamentos que se devem prolongar indefinidamente, seja qual for a clasS"e económica a que pertençam.
Têm todos em comum a sempre crescente incapacidade
financeira, que, âe forma lenta mas segura, dificulta, quarido
não impede, a aquisição do medicamento prescrito. São as
infelizes vítimas. não apenas das moléstias, da mesma impossi.:
Qilidade _de, sequer acompanhar, a distância que seja, a altíssima velocidade com que se fixam e se remarcam os preços
dos remédios em nosso País.
Estudos promovidos pelo Conselho Federal de Farmácia,
centralizando informações de suas seccionais em todo o territó~
rio nacional, revelain-que os aumentos praticados pela indústria farmacêutica, nos últimos meses, situaram-se em 100%,
em média, acima da inflação. Certos antibióticos, de largo
consumo, alcançaram, todavia, a incrível marca de 3.000%
de majoração!
Na própria Capital da República, levantamentos promovidos pela Companhia de Desenvolvimento do Planalto CODEPLAN, apontam um aumento de 73,7% acima do Índice do Custo de Vida do Distrito Federal no Preço dos medicamentos, Somente neste exercício. A alta acumulada nos meses
de janeiro a outubro alcançou 1.334%, para unla inflação
de 725,8%. No mesmo períOdo, o reajust~ do salário mínimo
não ultrapassmi:O_Endi_c_e de 443_.13%.
Em tais circuflstâncias, calcula~se que, hoje, tão-só 30%
da população pode adquirir os remédios indicados. Antes do
comentado aumento, no entanto~ pelo menos 50% dos brasileiros detinham essa faculdade.
_
_ No caSo p.TeS6nte, seto"re_s_ oligOpoJÍzadOs, como Õda indústria farma.cêutica, ditam a maior parte dos preços dos remédios, porquanto senhores usufrutuários_,d~ patentes de 85%
dos medicamentOS-aqui produzidos. Beneficiam-se, além dis~
so, da exclusividade da importação·de insumos, que adquirem
da matriz estrangeira a preços- superfaturados.

10310 Sábado 12

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

A questão das patentes, como é pacificamente aceito,

não está aci_ma ou- isenta do comando prescrito pela nossa
Constituição, que, no Título dos Direitos e_Garantias Fundamentais, dispõe _sobre o amparo da lei aos a1.1-tores de inventos

industriaiS, aos quais concede "privilégio teffiporário para sua
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomeS de empreSas e a out!Os signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e económico do País."
Atentem bem os Srs. Senadores: o nosso EstaJuto··maximo assegura direitos à titularidade da patente, condicionando-os, no entanto, ao exercício temporário da regalia e à
observância maior do interesse social e das necessitiades do
desenvolvimento económicO e teCnológico da Nação.
-É, por sinal, da tradição do Direito legislado pátrio, que,
neste aspecto, siga de perto as leis de propriedade industrial
praticadas na maioria dos países a exclusão de certos tipos
de inventos do elenco daqueles suscetíveis de monopólios temporários assegurados por patentes. João da Gama Cei-quefia,
em seu Tratado da Propriedade Industrial, confirma a assertiva, ao referir-se que a Lei n"' 3.129, de 14_de_outubro de
1882, sancionada pelo Imperador D. Pedro II, não permitia
que fossem objeto de patente "as invenções· contrárias à le-i
ou à moral, as ofensivas da segurança pública e as· nocivas
à saúde", assim como "substâncias ou produtos alimentícios
e medicamentos de qualquer gênero".
Enfatizava, com acertO, Gama Cerqueira que essa proibição, consolidada no art. 8"' do Código- de 1945, procurava
bloquear eventuais abusos, "à sombra da concessãn· de privilégios", no tocante à elevação arbitrária do preço- do produto
ou à manipulação dos mecanismos de fabricação, com o ·objetivo de provocar a escassez ou falta do medicamento no ·roer~
cado.
Dava-se como corretas, conseqüentemente, as disposições excludentes dos produtos alimentícios e medicinais do
regime de patentes, dada a sua essencialidade à subsistência
e à saúde, ainda que vigorando as resoluções internacionais
prescrevendo a concessão de patentes aosinventoresde produtos químicos, alimentares e farmacêuticos.
Assii:õ., também, a Lei n"' 5. 772, de 1971, instituidora
do Código da Propriedade Industrial, ainda e_m vigor, resume
em seu art. 9<' as invenções que não_ pudem ser objeto de
privilégios, nomeando, em sua alínea c, as substâncias, maté~
rias, misturas, produtos alimentícios e medicamentos Irisuscetfveis de patentes.
Como assinalam os estudiosos do assunto, entre eles o
jurista Newton Silveira, daí procedem, sem dúvida, as pressões
de ordem económica promovidas pelos países desenvolvidos.
A concessão de patente é mostrada como a contrapartida
dos vultosos dispêndios em pesquísas de novos prod~tos, que
seriam as prioridades das multinacionais farmacêuticas.
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ao abuso do poder económico". _E .conclui o magistrado: "a
fixação de limites -à garantia do privilégio de invenção, atendendo ao interesse público e à tradição do nosso Direito,
está implicitamente autorizada na constituição, à qual se ajusta, portanto, o art. 9"',_ c, da Lei n"' 5.772nt".
A mais alta Corte de Justiça do País, chamada a decidir
sobre o recurso ifnpetrado p-ela vencida, reportou-se ao fato
ele que "já se manifestara pela constitucionalidade da norma
em apreço", considerando que ela "não garante a patenteabilidade de qualquer invento, cabendc;> ao legislador ordinário
disciplinar a niatéria, tendo em- conta o espírito da norma
constitucional."
E, acolhendo o parecer do Relator, Ministro Néri d3.
Silveira~ _decidiu que "o legislador ordinário pode definír o
que não é patenteável, seguindo _critérios técnicos. Não dispôs
o legislador ordinário em afronta ao espírito do dispositivo
constitucional referido, quando, no art. 9?, letra c, da Lei
n"' 5.772/71,_vedou a privilegiabilidade quanto às substâncias,
rriatérias, _mis_turas.Ou produtos aliment_ícíos, químico-farmacê-uticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como aos
respectivos processos de obtenção ou modificação."
À vista-disso, parece~nos sÕlidamente cristãiizada a, posição adotada pelo Brasil, e inatacáveis as restrições que _OS
demais países subdesenvolvidos vêm aplicando aos interesses
das multil}acionais farmacêuticas, ás principais beneficiárias
da internacionalização do sistema de patentes.
Ao aderirem, sem reservas, ao sistema, eSperavam os.
subdesenvolvidos receber _capitais de risco e novas tecnologias
das nações industrializadas. Logo descobriram, porém, que
tal esquema visa, de forma exclusiva, a tornar mais poderosas
as grandes empresas estrangeiras, que, por isso mesmo, nada
irão oferecei a esses países, contrariando seus próprios inte~
resses.
Na perseguição desse objetivo, plãi:tejam que--cada país
limite o próprio poder para coibir os abusos dos detentores
de patentes, que as consideram um ativo das empresas, um
instrumento para a elevação dos lucros. para o bloqueio do
crescimento das indústrias riacionais e para a manutenção e
expansão de mercado cativo para as suas exportações.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, inexistindo controle oficial sobr~ o custo da matéria-prima importada, as multina_cionais farmacêuticas estipulam, como viinos, o Valor que desejal!l, _embora o mercado internacional pratique preços incomparavelmente menores na quase totalidade dos casos. Enquanto isso, a nossa Central de Medicamentos, por misteriosa
razão, deixa de fabricar os cerca de 30D_m~dicamentosPásicos,
suficientes parã. O tratamentO de 90% das doenças incidentes
noPaK
__
O poder desses grupos, infeliZmente, vai muito mais além.
Sabe-se__ CJ!le _a~_ S!J.bsidiá~as da indústria farmacêutica americãlia~, ta-nio no- Brasil como na Argentina, exercitarrl forte
pré'Ssão sobre oS- legisladores, objetivando a aprovação do
novo Código de Propriedade Industrial_nos dois pa_í§e.$_. Pelo
menos na vizinha nação, esse_inteilt6 enfre.Ota sólido obstáculo
no Congresso, embora conte com o apoiamento do Presidente
da República e o respectivo projeto alcance a fase final de

A indústria farmacêutica, a pró.posíto, nãO reconh~ce li~
mites ao exetcftfO desSas Pre-ssões. O Judiciário já tentou
contornar a proibição do citado art. 9l', argüindo a sua inconstitucionalidade. O então Tribunal Federal de Recursos, louvando-se no voto do Minístro ArmandO R.ollemb_e,r&_ rejeitou
a pretendida declaração jUdicial de inconstituciqnalidade, contramitaÇãO~
cluindo que "o privilégio nãO decorre, no caso concreto, direEm terras brasileiras, porém, quem detiver a patente
tamente da norma constitucional, que não é auto-executável
é por igual o seu proprietário único eternamente. Não mais
nem bastante em si mesma, mas da lei ordinária", pelo que
"deve o legislador ordinário atender às diretri_zes de ordem
prevalece o prazo de quatro anos para que seja requerida
programática, Iimifatívas do direito de propriedade, cuja funa sua caducidade, quando sem uso no período. Não se exige
ção social é reconhecida e será mantida mediante a repressão · produção local e, por força da exclusividade, assegura-se ~
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monopólio da importãção de matéria~prima destinada a auto- _tada a po§sibilidade de alteração do Sub~úiutiyo ein"- futuro
suprimento. ·
_ próximo. A própria liderança governamental, naquela Casa,
É o mais novo êxito" dos laboratórios estrangeiros, que reconhece a necessidade de modificar o conteúdo dos chamaultrapassaram o projeto do nosso novo Código, em exame
dos pfojetos de modernização, em especial o proje_to de reguna Câmara dos Deputados, ao obterem, do Presidente afasta- lamentação da propriedade industrial, pois até mesmo os dedo, a assinatura de decreto incluindo o Brasil entre os si~atá _fe:nsores dÇ) patenteamento almejam essa revisão.
rios da Versão de Estocolmo à Convenção de Paris, que dispõe
Ao mesmo tempo, é de ser estudada a sugestão do Consesobre a Proteção da Propriedade Industrial.
lho Administrativo de Defçsa_Econômica----:- CADE, para
Trata-se, Sr. Presidente, do Decreto n~ 635, de 21 de
que se processem a reforma e a atualização das leis destinadas
agosto do corrente ano, que promulga a referida Convenção,
a coibir o abuso do poder econômico e os monopólios, e
reportando-se ao Decreto Legislativo n<:> 78, de 31 de outubro se assegure o regime de livre concorrência entre ·as empresas
de 1974, e ao Instrumento Brasileiro de Adesão, depositado
farmacêuticas. Há imperiOsa- neceSsidade de o pod~r público
em 20 de dezembro de 1974, junto à Organização Mundial
fiSCalizar com rigor a atuação-·desses laboratórios, reprimindo
de Propriedade Intelectual.
a atuação dos cartéis e as práticas econômicas abusivas,
ObserveRse que, nesse instrumento, "o Brasil não se conR
Basta ter presente, sobretudo, o poder de mercado desses
siderava vinculado .. ao disposto na alínea 1 do art. 28, tamR
grup-Os, uma vez que, das 500 empresas operando no Brasil,
pouco aderia às prescrições dos arts. 19 a 12 do documento
somente a décima parte detém 80% do faturamento anual,
revisional, preferíildo que continuasse vigendo no País, nesse
calculado em cerca de 5 bilhões de dólares, para que se procure
particular, o texto da Revisão de Haia, de 1925. Além disso,
evitar, _a qualquer custo, os prejuízos que_ o desvio de seu
o Decreto n"' 75.522, de 8 de abril de 1975, ao promulgar
comportamento pode inflígir ã saúde da população, como
o texto da Revisão de Esto_colmo, manteve a indigitada reR
tem ocorrido até agora.
serva.
Cumprf:~nos resístir, vigorosamente, às investigas doCaNo ocaso de seu mandato, o então Presidente da Repúpital alienígena e lutar, sem descanso, para reparares danos
blica, sem aguardar que sobre o rema se ptmiuncias-se-o··con-' qUe já nos causaram. Quando se agravam aS condições de
gressoNacional, adiantouRse em duas-graves decisões, datadas
saúde da maior parcela do nosso povo por falta de remédios
igualmente de 21 de agosto: primeiro, depositou junto à OrgaR
e de tratamento médico adequado, não estamos diante, é
nização Mundial da Propriedade Intelectual- OMPI, a declaR
claro, de um fato hipOtético e indesejável; enfrentamos uma
ração de adesão do Brasil às disposições da Revisão d_e Estorealidade que nos é imposta, que martiriza o homem brasileiro
colmo, contra as quais se opusera, considerando que sobre
- a Nação, portanto, em seu maior património- ·conftodo
ela já opirlãra- O-POder- Legislativo, aprovando o documento
o seu sombrio conteúdo de infamantes miséria e crueldade.
na sua íntegra; em segundo lugar, colocou em vigor o Dec_:r;eto
Como um país tão rico e imenso admite assim o sacrifício
635, há pouco referido.
de sua gente?_ A resposta, decerto, há de_ ser encontrada na
Segundo os especialistas, o ato presidenciar acarreta ou R histórica sujeição das nações em desenvolvimento ao poder
e influência das economias do Primeiro Mundo~ que delas
tras c_onseqüências, além das_ já mencionadas. Como a adesão
esmaga todo_ o esforço de progresso, mantendo, impiedosa R
limitava-se à parte administrativa, e agora abrange também
mente, populações inteiras aprisionadas à desesperança de
o corpo jurídico do regulamento, os pedidos de empresas,
sua indigência.
.
pleiteando a licença obrigatória para fabricar produtos com
A determinação do Presidente Itamar Franco, portanto,
caducidade comprovada, passam a depender de decisão da
de proibir o reajuste dos medicamentos á pr~ços que ultraR
Suprema Corte; o~rtovos pedidos, é evidente, não serão defepassem a inflação _é apenas um passo para sanar graves distorridos. Por fim, deixa de existir a licença compulsória de novas
patentes, mecanismo que bel!eficiava as empresas brasileiras, - ções no setor; é um passo apenas, porém da maior iri:tportâncía, para resistir às pressões dos gove~nantes e das indúsR
especialmente a PETROBRAS.
.
.
.
É oportuno esclarecer, ainda. que o lobby da indústria -trias do Primeiro Mundo. Tem sióo o Presídente Itamar FranR
co acusado injustamente de agir como populista. E_ntretanto~
farmacêutica norte-ameifcã.na contava com á aprovação do
reagir a opressões ·alienígenas e defender as fundamentadas
C6digo de Propriedade Industrial pelos Parlamentos brasileiro
causas populares não é populismo. É, sobretudo, dever de
e argentino o mais rápído possível. TrataRse, aqui, do Projeto
estadista lúcido, que tem à sua responsabilidade as condições
de Lei n"' 824, de 1991, que "regula direitos e obrigações
de saúde e de bem-estar de toda uma população.
relativos à propriedade industrial", encaminhado pelo Poder
Era o que tínhamos_ a dizer, Sr. Presidente.
Executivo, com a Mensagem n9 192, de 8 de maio do mesmo
ano, à Câmara dos Deputados, onde, em 16 de junho pretérito, contava com parecer favorãvCI do Relator, nos termos
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo a palavra
de seu segundo Substitutivo.
-ao nobre Senador Amir Lando.
Para esses lobista·s, nesse e no projeto da Argentina,
modelados de conformidade com o Código Chileno, adotado
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o seno GOverno PinoChei, seriam privilegfados os= diÚ!itÓs do titu- guinte discurso.) -Sr. Presidente_, Sr's e Srs. Senadores,
lar da patente, e ignorados, em contraposição, os das indústrias
como há fatos ou charges que dispensam legendas ou comenR
-é a ordem vigente, pOr força do malsi- tários, há números que falam por si.
nacionais. Como
nado Decreto n9 635, já não há pressa; apenas o cuidado
Diariamente sOmos bombardeados com estatísticas do
para que o Congresso brasileiro. votando o riovo CódigO,
País sobre desemprego, fome, falta .de saneamento, analfabeR
não-venha a contrariar os interesses dos _grandes grupos interR
tismo e miséria, longe de caracterizarem apenas números frios.
nacionais do setor farmacêutico.
São como um retrato d~_famíJia. onde todos se conhecem,
Assumindo o novo Gõverno, porém, rcpte-Sentantes de
e, mesmo co.lll o passar dos anOs, todos mantêm os mesmos
trabalhadores e de empresas nacionais não têm como descartraços . .Ê cada vez mais difícil maquiar a realidade.

-essa
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na-s carroce rias de caminhões, nos trens abarrotados? Quantos
serão perseguidos? coroados de_ espinhos, crucificados e mortos?
- Mas não há cartão de natal sem desejos de mudança,
de_ ressu~reiçã_o.' A hora é de advento. É preciso qUe jamais
S~Jan;os tdentlftcados_como a ver~o contemporânea de PónCIO Pilatos...
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo
mineiros_ que já foram capixabâs e paranaênses;_màio~gros
_ _ _ __
a palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
senses que já foram paulistas e baianos; rondonienses que
o·
SR.
ODACIR
SOARES
(PFLRO.
Pronuncia
o sejá foram piauiehses, pernambU~n()S! gaúCho~ _Õ·u__ goianoS.
Não é preciso mora-r nas-grandes metrópoles-para convi~ guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores,
quando repasso os dados referentes à saúde pública no Brasil
ver com as favelas e os cortiços. Das janelas_ cl_e -cjua~e todas
e sou alertado para os índices clamorosos da mortalidade inas cidades brasileiras, o cenário mutante descortina as submo~
fantil ou da devastação produzida pelas endemias e por outras
radias, erguidas com restos em espaços alheioS,-na escuridão
moléstias, já erradicad~s em países civilizados; quando consda noite, que tremem com o vento e de medo da polícia.
tato q~e esse qua~ro depl~rável tem s'!-a origem quase que
Não há como- trafegar sob viadutos, passarelas, túneis
exclusivamente na Ignorância e nas péssimas condições sanitá-e pontes sem se sentir invadindo verdadeiros domicílios·- de
rias em que vive a maioria da população brasileira, vejo,
famílias que- ali disfã.rçam o relento.
A fome expulsa do campo; a esRecuJação expulsa das ent_ãõ, reforçar-se a minha crença de que o saneamento básico,
ass1m como a educação constituem o prof:!lema-chave, o nervo
cidades; a violência expulsa dãs favelãS;-a miséria expulsa
sensível de nossas carências e ineficiências.
_
da vida.
Vejo,
por
conseguinte,
quão
acertado
ando_u
-o
Ministro
, ConstruímoS tinl País sem cídadãos, num verdadeiro apartheid social, com ilhas de modernidade e desenvolvimento, Adib Jatene, .l}O repisar a necessidade da realização de obras
de saneamento básico não apenas para conter o avanço da
cercadas pela carência e pela turbulência.
Os arrastões, os massacres nos ptes"ídios, as revoltas dos__ có~era, mas também para prevenir e debelar outras doenças
menores da FEBEM e os saques moldam uma mesma moeda que rotineiramente dizimam milhões de brasileiros.
Outra conclusão que se me ünpõe é a da necessidade
que mostra cada vez mais a sua face. A_cbacina do-Carandiru
de rup~ura ~:gente com a tradição de descaso do poder público
abriu a ferida e chocou a opinião pública du_rante muitos dias.
pelos mvesttmentos em saneamento básico. Não fora assim,
A cada dia que o mundo se mantinha estarrecido pelos 111
mortos, outro Carandiru c;spalhava-se pelo País, com igual não teríamos 12% da população urbana sem acesso ao sistema
número diário de vítimas do massacre da fome, da desnutrição de águ~ tratada; 65% sem serviços de coleta de esgotos e
30% pnvados dos serviços de _coleta de lixo. Estima~se que,
e da miséria.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como há fotos oU-Ciiarges nos centros urbanos brasileiros, são produzidas diariamente
que necessitam legendas, há números qne tH:!IDSemp-re falam 65 mil toneladas de lixo, das quais apenas 50% são devidamente coletadas. Isso equivale a dizer que a metade restante
~~.
Construímos grandes hidrelétricas e estamos-ameaçados permanece nos logradouros públicos, nas encostas e cursos
de um black - out daqui a 5 anos. Rasgamo_s a floresta com dágua, degradando as condições ambientais e afetando seriauma estrada que fOi engoUda por ela: S-omos abastados em mente a saúde e a segUrança da população.
Esse quadro, de_si já tão sombrio, completa-se com o
recursos naturais, e ·nossas terras conúnuam OciósãS:Repetimos inúmeras supersafras e continua·mos inipOrümdo alimen- abandono de largos contingentes de nossa população rural
excluída dos programas públicos de assistência sanitária.
tos para os que ainda comem.
Não é de admirar, portanto, que 65% das internações
-O Governo anuncia uma reserva cambial de 20 bilhões hospitalares no brasil decorram de doenças causadas pela aude dólares como uma grande performance de política econó- sência de saneamento básico. Não surpreende tampouco, emmica. Ora, em um país onde poucos ainda podem consumir,
bora muito nos _envergonlte, que, por tudo isso, situe~se .o
os produtores sobrevivem com a exportação, ntesmcnr_ue _f)s Brasil em patamares baixíssimos em relaÇão aos indicadores
preços internacionais não lhes favoreçam. Eiri Um pafs de mundiais-de saúde pública.
economia estagnada, pouco ou-nada se importa de bens de
Entendo, por consegu~ntc::, que esse panorama de descacapital e tecnologia. Comprometidos no presente, exporta- sos .e carências está a reclamar da sociedade brasileira uma
mos; comprometendo o futuro, não importa_mos.
_
vigorosa tomada de consciéncia, para que possa ser revertido
É por isto que temos dois Brasis: em unl,_o_s núme~os
tão cedo quanto possível.
são auto-explicativos; no outro, Os númeiOs e:Scal:i:iõieíam.-Té-Foi dentro dessa linha de posicionamento que mereceu
mos !lDl Brasil rico e um miserável; um país ofiCial e um
da minha parte a melhor acolhída o Ofício-Circular da Fedepaís real; uma nação cidadã onde poucos são, verdadeira- ração Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias ·urbanas
mente, cidadãos.
datado de 26 de outubro do corren!~ e ~ubscrÍto_ por seu Secre~
Sr. Presidente e Srs. SenadOres, este é o quadro que tário de _Política Sindical Luiz _Gonzaga TerióriO emoldura a nossa paisagem, o nosso ambiente. Este é o texto
apresentando o primeiro exemplar do "Caderno de -Sanea-do nosso cartão de natal.
mento", veículo de divulgação das resoluções do II Encontro
Quantos foram os meninos que nàsceram no último Natal Nacional de Trabalhadores em Saneamento_e Meio Ambiente.
e que- não completarão um ano ~o próximo dia 25? Morreram
É, igualmente, em decorréncia de meus posicionamentos
perseguidos pela fome, a versão-atua1 de Herodes~ Quantos relativos à educação e à saúde da população brasileira que
fugirão com seus país, à- procura da vida, sobre um burrinho, me apresto a atender o pedido da Federação Nacioiia1-dos
Não há mais como desconhecer os· irmãos nordestinos
e sua morte severina. São ril.ilhõie-S de homenS - gabirUs- que
vivem teimosamente e gue não sobrevivem maiS-do que meio
séchlo a dividir cacimbas quase secas e pedaços de inSetos
nas raras refeições. São cenas estarrece"doras que o noticiário
sem censura escancara para o mundo._
_ __ _
É impossível ignorar os conflitos de terra e as . mortes
neste país da luta pela sobrevivência, onde mi~hõ~s_pululam
aos quatro cantos. Somos mais de 50 milhões de andarilhos;

.
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Trabãlhadores Urbanos, no sentido de fomentar a avaliação
e o debate referente às formulações contidas naquele "caM
demo".
Trata-se, Sr. Presidente, de uma publicação séria e vivamente empenhada na luta pela reversão -das :condições aluais
de saneamento e meio ambiente no Brasil c de suas repercussões na qualidade de vida da população brasileira. Rica
em análises conjunturais, estruturais e prospectivas concernentes aos setores de saneamento e meio ambiente, ela se
propõe, enfaticamente, à abordagem dq_tema sob a ó'tiQa dos
trabalhadores_. Em seu primeiro exemplar, essa publicação
ocupa-se, basicamente, da divulgação das resoluções do II
Encontro Nacional dos Trabalhadores, destacandoMse, entre
elas, as que propugnam a universalização -do saneamento,
o princípio da descentralização aplicado ao saneamento, com
reforço do poder local dos municípios, e o restabelecimento
de sua autonomia; a defesa das empresas estaduais de saneamento; a decisão de participar de todas as formas de debates
sobre saneamento, meio ambiente, recursos hídricos e saúde
pública, visando à maior democratização das esferas de deci~
são; a tomada de posição de nítido repúdio à privatização
do setor.
Em seu ofício~circular, o SeCietário.:-Geral do C.N.S. soliM
citaMnos, inclusive, a formulação de críticas sobre as proposições contidas no referido "caderno". A tarefa não seria
difícil, Sr. Presidente, se eu me plantasse na postura de quem
se :compraz em identificar divergências-e sustentar polêmicas.
Bãstaria, neste caso, mencionar a rigidez de enfoque ideo~
lógico, sobretudo na abordagem de certas_dicotomías ultrapasM
sadas, tais como privatização ou· estatização. Essa .. porém,
não é a minha postura preferida, sobretudo quando está em
causa um problema de alto interesse público como o do saneamento. Neste caso, importa rrii.iito mais ídentlficar- Soluções
do que versar polêmicas; fixar-se no denOminador comum
do que perder-se no campo cediço das divergências.
-Ora, pelo que pude inferir da análise do "Cãderno de
Saneamento", nosso denominador comum reponta deste campo de largas convergências: - a aguda consciência da necessídade de melhoria do
quadro sanitário em nosso País;
- a viva percepção de que, para tanto, é preciso ampliar
os investimentos públicos no setór;
· - a necessidade da formulação de uma-potrtica-nacional
de saneamento fundada no propósito do saneamento para
todos;
__:, a visão do saneamento como um dos princip-ais-indicadores de desenvolvimentO e de modernidade de uma nação.
De resto, Sr.-Presidente, até nos pontos polêmicos, entendo que encontraríamos uma fai~a de convergência, já que,
se, no geral, inclino-me anteS pelo privatizar do qüe pelo
~tatizar, rio casO específiCo de matérias como educação e
saneamento, prefiro encará-las _como áreas senão privatiVãs,
certamente preferenciais e prioritárias da atividade pública.
Ficam_ registrados, portanto,
os meus aplausos ao •' c aM
demo de Saneamento'' e os augúrios de frutífera e longa
vida editorial para essa auspiciosa publicação.
Era o que tlnha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) Não há
mais oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, vou enM
cerrar os trabalhos, designando para a ·sessão ordinária de
segunda-feira a seguinte
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1

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N0 11, DE 1991-Complementar

(Em regime de urgencia, nos tei'IIiOS: do art. 336, "C',
do Regimento Interno)

Continuação da votação, em turno 6-nico, do Proje_to _
de Lei da Câmara D0 11, de 1991-Complementar (0°69/89-Complementar, na casa de origem) de iniciativa do Ministério
Público da União, que dispOe sobre a organizaçAo, as atribuiçOes e o es_tatuto do ~inistêrio Público da_ UniAº, t_endo pare.
ceres:
- Sob fi" 412, de 1992, da Comi..ao de CoiJBtituíçAo,
Justiça e Cidadania, favorável, nos termos do Substitutivo
que oferece; e
-Proferido em Plenari.o, Relator: Senador An:iír Lan·
do, contrário à3 Emendas de Plenário.
PROJETO DE LEI DA_cAMARA.
NO 109, DE 1992

2

VotaÇa.o, em turno único, do Projeto de Lei da CAma··
ra no 109, de 1992 (n° 2.9'11J/92, na casa de origem), que dispOe sobre a contribuiçAo do empregador rural para a seguri·
dade social e determina outras providencias, alterando dispo.
sitivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, e -8.135, de
dezembro de 1991, tendo:
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Jutaby Magalbaes.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
NO 97, DE 1992
Votaça.o, em turno ünico, do Projeto de ResoluçAo n•
g], de 1992 (apresiritã.do como conclusao d'e Parecer de Pie.
nário, Relator: Senadór Luiz Alberto), que autoriza O Governo do Estado do Paraná a contriltar operação de crédito e:ll:·
terno, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
- BID, no valor total de cento e setenta e três milbOes e qui~
nhentos mil dólares, destinada a viabilizar a implantação do
Projeto Corredores de Transportes daquele Es~do._ __ PROJETO DE RESOLUÇÃO
NO 98, DE 1992
(Em reainvo. de ~gencta, nas termos do art. 336, "c",

3

4

c---

do Regimento Interno.-)

Votação, em turno único, do PrOjeto de Rcsol.uça.o no
98, de 1992 (apresentado como conclusao de Parecer de Pienário, Relator: Senador Luiz Alberto), que autoriza o Qover.
no do Estado do Paranl\ a contratar operaçAo de crédito extemo, no valor de cento e dezessete m.ilhOes de dólares, jun·
__ ~ ~o}3~co in~ernaciºnal para Resconstruçao e Desenvolvi_ menta - BIRD, destinada ao financiamento de parcela do
Programa de Saneamento Ambiental da regiao metropolia,.
na de_ .Curitiba
- _PROSAM.
__
_ _ . __ _ _ _ .
_

5

PROJETO DE RESOLUÇÃO
NO 67, DE 1992

(Em regime de urgencia, 000 termos do art."336, "c't
do Regimento Interno.)
·
I
Discu.ssl.o, em turno íinico, do Projeto de ResoluçAq
J;t0 67, de 1992, de iniciativa da Comisslo Diretora, que aiteL
ra a rcdaçlo de dispositivos da ReooluçAco •o 86, de l.!lfl;
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modificada pela Resoluçllo n° 5, de 1992, ambas do Senadó
Federal, tendo:
·
1
PARECER, preterido de Plenário, Relator: Senadof
Elcio Alvares, favorável, nos termos de Substitutivo que ofec
rece, em substituiçllo 11 Comissão de Constituiçllo, Justiça e
Qdadania. (Dependendo de Parecer da Comissão Diretora.)

raçao de crédito externo, junto ao Banco in.teramericano pa-

ra Reconatraçllo e Desenvolvimento- BIRD, no total de cento e dezenove milhOes de dólares, destinado à implantaçllo
do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga. (Dependendo de parecer.)

11 oF1cro

6 NOOF1CIO
S/50, DE 1992

--

.

NO S/64, DE 1992
(Em regime de urgencia, noo termos do art. 336, •c•,
(Em regime de urgencia, noo termos do art. 336, •c'\ do Regimento Interno.)
Offcio n° S/64, de 1992, atráves do qual o Governo do
do_ Regimento Interno.)
1
Offcio no S/50, de 1992, atraves do qual o Govern9 Estado de Sao Paulo solicita autorizaçllo para contratar opedo Estado de Santa Catarina solicita autorizaçllo para contra raçllo de crédito externo, no valor de quatrocentos e cinqüenta milhOes de dólares, junto ao Banco Interamericano de Detar operaçao de crédito externo, junto ao Banco Internaci
senvolvimento- BID, destinada ao financiamento de parcena! para Reconstruçllo e Desenvolvimento - BIRD e ao
la do Plano de Despoluiçllo do Rio Tiete. (Dependendo de
co Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor to
de cento e cinquenta e dois milhOese e quinhentos mil dOia parecer.)
· res, destinada a financiar o Programa Nacional de Manute
Çlio de Rodovias Estaduais e o Projeto Corredores de Tran
portes, para construçllo de novas rodovias e restauraçao
PROJETO DE RESOLUÇÃO
já existentes. (Dependendo de parecer.)
NO 91, DE 1992
(Em regime de urgencia, noo termos do art. 336, 'c",
oF1cro
.
do Regimento Interno.)
NO sn1, DE 1992
Discussão, em turno 1lnico, do Projeto· de Resoluçllo
(Em regime de urgencia, noo 'termos do art. 336, "c1 n° 91, de 1992, de autoria do Senador Beni Veras, que altedo Regimento Interno.)
ra artigos do Regulamento Administrativo do Senado Fede0
Offcio D sn7, de 1992, atraves do qual o Governoª rai, reestrutura o Serviço de Segurança, e dá outras providenEstado de Goiás solicita autorizaçao para contratar operaça cias. (Dependendo de parecer.)
de crédito externo, no valor de dezoito milhOes, setecent
e oitenta e dois mil e quinhentoo e cinquenta dólares,_ destin
da a financiar o Projeto de Desenvoloimento Tecnólogico
PROJETO DE RESOLUÇÃO
ra o Pequeno Produtor em Área de Cerrado. (Dependend
NO 93, DE 1992
de parecer.)
Discussllo, em turno tlnico, do Projeto de Resoluçllo
n° 93, de 1992 (apresentado pela Comisslio de hsuntOB EcoPROJETO DE LB1 DO SENADO
nomicos como conclusAo de seu Parecer_ n~ 451, de 1992),
N° 326, DE 1991
que autoriza o Governo do EStado de Sl!o Paulo a emitir e
(Em regime de urgência, nos tei'IIlOS do art. 336, "c11, colo~ar no mercado, atravé_s de ofertas ptiblicas,
2.537.216.271,494 Letras Financeiras do Tesoúto do Estado
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno 6nico, do Projeto de Lei do Sena- de Sl!o Paulo - LFTP, destinadas a liquidaçllo da quarta pardo n° 326, de 1991, de autoria do Senador Humberto Luce- cela dos precatórioo judiciais, de natureza náo alimentar.
na, que autoriza a conversão em cruzeiros da dívida externa

12

7

13

8

brasileira, para financiamento de projetas destinados ao de~

senvolvimento sócio--económico da regiao Nordeste, e dá ou·

tras providências. (Dependendo e parecer.)

14 oF1cro

·

.

N" S/59, DE 1992

(Em regime de urgência, noo termos do art. 336, "c",
do Regimento Interno.)
~~?g,~;~ ~ LB1 DO
· Offcio D 0 S/59, de 1992, atráves do qual o Governo de
Estado
de Minas Gerais solicita autorizaçao para constratar
(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "c",
operaçllo de crédito externo junto ao Banco Internacional
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno 6nico, do Projeto de Lei do Sena- de Reconstruçao e Desenvolvimentos - BIRD, no valor de
do n° 10, de 1992, de autoria do Senador Marco Macie~ que cento e quarenta e cinco milhOes de dólares americanos. (DedispOe sobre o exercício da profissllo de Bibliotecário e de- pendendo de parecer.)
termina outras providências, tendo:
PARECER, proferido em plenário, Relator: Senador
PROJETO DE LB1 DA CÂMARA
Amir Lando, concluindo por uma audiência da Comissão de
N" 25, DE 1992
Constituiçllo, Justiça e Qdadania.
Votaçllo, em turno 1lnico, do Projeto de Lei da cama,
ra no 25, de 1992 (D0 5.807/90, na Casa de origem), de inicia0FÍC10
tiva
do Presidente da República, que dispOe sobre o mar terNO S/63, DE 1992
(Em regime de urgência, noo termos do art. 336, "<!', ritorial, a zona contfgu~ a zona econônllca exclusiva e a plataforma continental brasileiroo, e dá outras providencias, tendo:
do Regimento Interno.)
PARECER favorável, sob D 0 336, de 1992, da Comissão
Offcio no S/63, de 1992, atraves do qual o Governo do
- De Relaçóea Ener!orea e Detesa Nacional.
&lado de Slio Paulo, solicita autorizaçllo para contratar ope-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 84, DE 1992 - - - Discussão, em turno único, do Projeto -de Decreto Legislativo n° 84, de 1992 (n° 79/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto do Tratado sobre Registro Internacional
de Obras Audivisuais, assinado pelo Brasil em 7 de dezembro de 1989, que resultou da Conferencia Diplomática sobre
o Registro Internacional de Obras Audivisuais, realizada em
Genebra, de 10 a 21 de abril de 1989, tendo:
PARECER favorável, sob n° 436, de 1992, da Comissllo

-De RelaÇOca Exteriores e Defellll Nacional.

17

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 86, DE 1992
Votação, em turno línico, do Projeto de Decreto Legislativo n° 86, de 1992 (n° 105/91, na camra dos Deputados),
que aprova o texto do Tratado de Extradição, celebrado entre o Governo da Rep!lblica Federativa do Brasil e o Governo da Repüblica Portuguesa, assinado em BrasOia, em 7 de
maio de 1991, tendo:
PARECER favoráve~ sob no 437, de 1992, da Comissão

- De RclaÇOca Exteriores c Defellll Nacional.

18

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 87, DE 1992
Votação, em turno ünico, do Projeto de Decreto Legislativo n° 87, de 1992 (no 183/92, na camara dos Deputados);
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da Rep!lblica Federativa do Brasil e os Governos da Repllblica Argentina e da Repüblica do Chile para o Estabelecimento da Sede
do Tribunal Arbitral na Cidade do Rio de Janeiro, nas Depcnctenciaa do Comite Jurídico Interamericano, celebrado
em .AJsunçAo, cm 30 de outubro de 1991, tendo:
PARECER favoráve~ sob D0 438, de 1992, da Comissão

-De RclaÇOca Extcriorca e Defeoa Nacional.

19 N° 304,

PROJETO DE LEI DO SENADO
DE 1991
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do Doutor Jos6 Ansel.mo de Figueiredo Santiago, Juiz do
Tribunal Regional Federal da 1• Região, com sede em Brasf.
lia -DF, para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal' de Justiça, na vaga reservada a jufzes dos Tribunal'
Regionais Federais, decorrente do falecimento do Ministro
Geraldo Barreto Sobral.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Cami;elo)- Está ~ncerrada a sessão. ·
(Levanta~se a sessão às 10 horas e 15 minutos.)

ATQ PA COMISSÃO I>IRETORA
N• 55, DE 1992
Dispõe sobre a remuneração dÕs cargos de provimento efetivo de Assessor Legislativo e de Assessor Parlamentar do Quadro de Pessoal do Senado Federal.

A Comissâõ Diretora do SeriadO -Federal, no uso da com~
petência delegada pela Resolução nço 52, de 1992, resolve:
Art. 1ço A remuneração dos cargos de provimento efetivo de Assessor Legislativo e de Assessor Parlamentar, DAS-3,
passa a ser a fixada para o cargo, em comissão, d~ Assessor
Legislativo, código SF-DAS-102.3, do Quadro de Pessoal do
Senado Federal.
Parágrafo único. Os atuais ocupantes dos cargos de provimento efetivo de que trata este artigo receberão a atual
remuneração do cargo que ocupam, acrescida da diferença
entre esta e a estabelecida no caput deste irtigo. a título
de vantagem pessoal, nominalmente identificada, a ser automaticamente. extinta cOm a implantação do Plano de Carreira
dos servidores do Senado Federal.
Art. 2" O dispostO neste Ato aplica-se, no que couber,
aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes do
falecimento de servidores do Quadro de Pessoal do Senado
Federal.
Art. 39 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativas ao_dia r de setembro
de 1992.
Art. 4ço Revogam~se as disposiÇões- em -contrário.
Sala de R~~niões da Comissão D.iretora, 10 de dezembro
de 1992. - Mauro Benevides - Carlos De'Carli - Saldanha
Derzi - Iram Saraiva - Meira Filho - Mareio Lacerda.

(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 91, §§
JO e 4°, do Regimento Interno.)

Discussão, em turno (mico, do Projeto de Lei do Senado n° 304, de 1991, de jantaria do Senador Darcy Ribeiro
que dispOe sobre a adição de substância atóxico, volâtil e de
odor aversivo ao benzeno, tolueno e xileno, seus derivados
e compostos e dâ outras providencias, tendo:
PARECERES, sob n"s 587, de 1991, e ::!78, de 1992,
da Comissão
- De Aaountoo SociaiJ, l 0 pronunciamento: favorável
ao Projeto; '1:' Pronunciamento: contrârio à Emenda de Plenârio.
MENSAGEM
N° 368, DE 1992
Escolha de Autoridade
Votaçao, em turno único, do Parecer n° 446, de 1992,
da Comissão de Constituição, IU$tiça e Qdadania sobre a
Mensagem no 368, de 1992 (n° 730/92, na origem), de 20 de
novembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da Rep!lblica submete à deliberação do Senado a escolha

20

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N' 56, DE 1992

Regulamenta a aplicação da Resolução o' 56, de
1992, e dá outras providências.
A Comissão Diretora do Senado -Fedér3l, no uso dê: ·sua
competência regimental e regulamentar~ e de acordo com o
disposto na Re_solução nço 56, de 1~92, publicada no DCN,
Seção II, de 25.de noVembro de "1992, resolve:
Art. 19 Ficam eosicionados na Categoria Funcional de
Técnico Legislativo-Area de Telefonia, os atuais ocupantes
da Categoria Funcional de Auxiliar Legislativo-Área de Telefonia, nlf"forma do Anexo deste Ato.
Art. 29 O disposto neste Ato aplica-se aos proventos
de aposentadoria e às pensões decorrentes do falecimento
de servidores ,do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Art. 3ço Este Ato entra em vigor ml data de sua publicação, vigorando os seus efeitos a partir de 1~ de setembro
de 1992.
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Art. 4~ Revogam~se as disposições em co~trário.
Senado Federal, 10 de dezembro de 1992.- Mauro Benevides - Carlos De'Carli - Saldanha Derzi - Iram Saraiva
- Meira Filho.
ANE'XO
QUADRO DE PESSOAL DO SENADOFEDERAL
PARTE PERMANENTE

Categoria Funcional: Técnico LegíslàtivO~ __
Área de Especialização:·Telefonia
N' de Cargos: 015
Class.e: Primeira

Padrão: IV
N' de ocupantes: 007.
N' de vagas: 000
001. Carlos Eduardo Batista de Oliveira
002.- .Benito Juarez I. de S. Orteg-a
003. Silvana Maria Fontes _A. Marques
004. Ricardo Wagner O. de Carvalho
005. Maria Aparecida P. dos Santos
006. Maria Helena de O. C. Santos ·
007. Ivone te Andrade da Silva
Classe: Terceira
Padrão: I
N' de ocupantes: 005
N' de vagas: 003
001. Ismail de Souza Carvalho Neto
002. Sãnd!â Tavares de Almeida
003. Cláudia de Araújo Nery. __ --·
004. MónicaVilleJa Motta e Silva Tizon
005. Antónia Maria Lustosa Puga M:.,.rtinez
ATO DO PRESIDENTE
N'468, DE 1992
-

o Presidente do Senado Federal,no !JSO da sua Competência regimental e regulanlen.tar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n<:> 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n"' 1.68-8/92~8,~i"esolve aposentar, voluntariamente, com proventosproporc~2_nais ao tempo de serviço, PAULO AURÉLIO QUINTELA, matrícula
0427, Especialista em Administração Legislativa/Análise,
Classe Especial, Padrão V /930, do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal - CEGRAF, nos termos ·do
art. 40, inciso III, alínea c, da ConstitUição da República
Federativa do Brasil, combinado com o art. 186, inCiso III,
alínea c, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1992. -Senador
Mauro Benevides, Presidente,
ATO DO PRESIDENTE
N• 469, DE i992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe fo! ~utorgada peJo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abni de 1973, e tendo
em vista o que constado Processo n9 0730/92-0,_ res~Ive_aposen
tar, voluntariamente, com proventos proporc10pa1s~ ao ~eJ:J?p9'
de serviço, OSIRES DE CASTRO PASSOS, matrtcula 1934,
Especialista em Administração Legislativa/Anáhse, Cla Especial Padrão I/S26 do Quadro de Pessoal do Centr Gráfico
do Se~ado Federal__:_ CEGRAF, nos termos do rt. 40, inciso

..--
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II( alínea c, da Constituição da República Federativa do Brasil
combinado com o art. 186, inciso III, alínea c, da Lei n9
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Senado Federal, 11 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevid~s!_ ~r~idente.
ATO DO PRESIDENTE
· · N' 470, DE 1992
O Presidente do se-Dado-Federal; no uso das suas atribuiçõeS reg!me-ntais e _regulamentares, em conformidade com a
delegaÇão de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n<? 2, de 1973, resolve nomear HERZELEIDEMARIA FERNANDES MENDONÇA, Assessor Legislativo, DAS-3, efetivo-, -do Quadro de Pessoal dC? Senado_
Federal, para exercer o cargo, em comissão!~pe__ Di.retora da
-Assessoria, Código SF-DAS-101.5, do Quadro de Pessoal do
--Senado Federal.
Senado Federal. 11 de dezembro de 1992. - Senador
M_auro Benevides, Presidente.
. ATAS DE COMISSÕES
COMISSÃO DJRETORA
2Y Reuni3.o OrdiD~Ma, Realizada
Ein S de d.ezembro de 1992

Às deZoito horas do dia oito de dezembro de um_ mil,
novecentos e noventa e dois, reúne-se a COiTiisSão_ Diretora
_do Senado Federal. na Sala de Reuniões da Presidência, com
a presença dos Excelentíssimos Senhores Senadores Mauro
Benevides, Presidente, Carlos Al~erto De'Carli, Se_"gundo Vice-Presidente, Márcio Lace:fda, Segupdo Secretário~ S~ld~mha
Derzi, Terceiro Secic:hário, Iram Saraiva, Quã.rto Secretário,
Meira Filho, Lucídio Portel1a e Lavoisier Maia, Suplentes.
Deíxa de comparecer, por motivo justifiCado, o ExCelentíssimo Senhor Senador Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário.
O Senhor Segundo Vice-Presid_ente dá início à reunião
e submete aos presentes os· seguintes assuntos:
a) Requerimento n' 827, de 1992, no qual o Senhor Senador Garibaldi Alves Filho soliCita fiO Senhor Ministro da Fazenda, informações atinentes ao Imposto Territorial Rural.
_ Os presentes, após exame, aprovam a niàtérTa-e ã-e-ncaminham à Secretaria-Geral da Mesa para as devidas providências;
_
b) Processo n' 017147/92-1, em que a Primeira Secretaria
solicita autorização para reserva de apartamentos em hotéis
contratados pelo Senado Federal, destinados ªs__ delegações
dos quatro países-membros da Coniissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, que participarão da .II Reunião _Ordinária,
a realizar-se no Senado Federal, nos dias 14 e 15 de dezembro
de 1992.
Após discussão, os presentes concedem a autorização solicitada;
.
c) Projeto de Reestruturação da SubseCretaria Técnica
Eletróníca e do Serviço de Telecomunicações dentrooda Estrutura Administrativa do Senado Federal (Processo n'?
017197/92-9).
É designado o Senhor Quarto Secretário para relatar a
matéria;
-d) Processo n' 017076792-7, em que Senador Saldanha
Derzi solicita a concessão de uma cota extra de correspondências .

o
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Após discu_ssão, os presentes deferem a solicitação;

e) Processo n' 017054/92-3, no qual a servidora Maria
das Graças Leite Benevides requer autorização para realização
de tratamento dentário.
É designado o Senhor Segundo Secretário-para _relafir
a matéria;
I) Processo n' 014255/92-8, em que a servidora Olga Ma-
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mendando ao Diretor-Geral as providências necessárias para
deflagrar outro processo licitat6rio destinado a contratar empresa especializada para- prestação ~de serviços de vigilância
nO~) blocos residenciais do Senado na Superquadra Sul 309
e- na residência oficial do Senhor Presidente. do SenitdO Fed_eral".
Após debates, os presentes aprovam o parecer;
O Senhor Segundo Vice-Presidente, então, passa a palavra ao Senhor Quarto Secretário, que submete aos presentes
as seguintes matérias:
a) Proposta de Ato da Comissão Diretora que ''Aite"rá.
cláusulas dos _contratos padrões firmados entre o SIS e as
entidades prestadoras de serviços de .saúde"~
Os presentes aprovam ã_pro_posta e ~ssinam o respectivo
Ato, que vai à publicação;
b} Parecer favorável à solicitação do servidor José Au- gustO- Arcoverde de MelO, Analista Legislativo, Área de Co~_
municação Social, de transferênCia para a Ã-tea de·Processo
Legislativo (Processos n'' 016931/92-0 e 006359/90-6).
O parecer, após discussão, é aprovado;
c) Parecer favorável à aprovação da prestação de contas
do Senado Federal, relativa ao primeiro tririlestre de 1992
(Processo n' 006559/92-1).
· ~·
O parecer, após discussão, é aprovado;
·
d) Parecer ao Processo n' 013035/92-4, em que ó servidor
Carlos Eduardo Batista de Oliveira, AuxiliãrLegislativo, Área
de Telefonia, requer a sua transferência para a Área de Processo Legislativo, no qual conclui favoraVelmente, observado
.
de vaga.
o pressuposto d a eXIstência
· ·
O parecer, após discussão, é aprovado;
e) Parecer aO Processo n9 014269/92,9, em que o servidor
João Batista SóãreS de Sousa, Técnico Legislativo, Área de
Administração, requer a sua transferência para a Ârea de
Processo Legislativo, no qual conclui favoravelmente, observado o pressuposto da existência de vaga.

ria Pretti Haynes solicita a sua transferência p-ara 3 Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro.
E designado o Senhor Quarto Secretário" para relatar a
matéria;
- - -- - - - g) Proposta de Ato da Comissão Diretora que "Dispõe
sobre a concessão de vale-transporte aos se-rvidores do Senado
Federal e dos seus 6rgãos Supervisionados; e dá outras providênciãs".
__
.É designado o Senhor Terceiro Secretário -para felatú
a matéria.
--- - A seguir, o Senhor Segundo Vice-Presidente concede a
palavra ao_Senhor Terceiro Secretário, que submete à apreciação dos presentes, os seguintes assuntos:
a) Parecer favorável ao Processo n' 017295/91:2, em que
o servidor António Alves dos Santos, Técnico Legislativo,
Área de Transportes, requer a suã. trallSferência para a Área
de Processo Legislativo.
.
O parecer, apóS âiscussão, é aprovado;
b} Parecer ao Processo· no:> 019541191-0, que trata da prestação de contas da Assefc - Asso_ciaç-ão· dos Servidores do
Senado Federal, relativa ao terceiro trimestre de 1991, no
qual conclui favoravelmente, com as ressalvas apontadas no
Parecer no:> 17, de 1992, da Auditoria e sem prejuízo, ainda,
das re_com~ndações d~ n<:>s 1. a 4 daquele Parecer, qUe deverão
ser acatadas io totum pela Assefe, observando-se o que dispõe
o parágrafo_ único do art. 79 do Ato da Comissão Doiretora
n"' 54, de 1988.
0 parecer, após discussão, é aprovado;
c) Parecer favorável à aprovação_ da prestação de contas
---aparecer, após discussão, é-aPrOvado;
do Prodasen e do Fundasen, relativa ao primeiro trimestre
de 1992 (Processo n' PD 000344/92-3).
I) Parecer ao Processo n' 015924/92-0, em que o servidor
O parecer, após discussão, é aprovado;
Nicolau Bonvakíades, TAéc~ico J;.egis!ativo, Área de_Segurand) Parecer favorável à aprovação da prestação de contasça, requer a sua tra!l~ferencta para a Area-de Processo Legislativo, !lO qual conclui favoravelmente, observado o pressuposto
do Cegraf e do Funcegraf, relativa ao segundo_ trimestre de
da existência de vaga.
1992 (Processo n' CG 001264/92,3). ·
O pareCer, após discussão, é aprovado;
O Parecer, após discussão, é apró-vâdo;
g) Parecer ao Processo n' 015876/91-8, em gue o servidor
e) Parecer favorável ao Processo n' 008080/92-5, em que
o servidor Antonio Carlos da Silva· Lima, Técnico Legislativo,
Davy Castro da Matta, Técnico Legislativo, Area de Segurança, requer a sua transferência para a Área de Processo
Área-·de Segurança, requer a. sua transfer~ncia para a Área
de Processo Legislativo.
Legi~}ath_:o, no qualconcluj favoravelmep.te, o!:>servado_o pres":_"
O parecer, após discussão, é aprovado;
suposto da existência de vaga.
.
f) Parecer favorável ao Processo n 9 012530/92.:1, em~ que
~O parecer, após discussão, é aprovadO;o servidor Elias Gonçalves Rosa, Técnico Legislativo, Arca
_ h}. Pa~ece_r ao ~recesso n".Ül5507/92-0, em _que o servidor
de Segurança, requer a sua transferência para a Área de Pro--_ Antômo Pto Silva Vasconcelos, Téchico Le-gíslativo, Área de
cesso Legislativo.
Artesanato, requer a sua transferência para a Área de -PrO' O-parecer, após discussão, é aprovado;
cesso Legislativo, no qual conclui favoravelmente, observado
o pressup-osto da existência de vaga.
g) Parecer favoráVel ao Processo no:> 014624/92-3, em que
~parecer, após discussão, é -aprovado;
o servidor Nilson de Oliveira, Técnico Legislativo, Área de
Segurança, requer a sua transferéncia para- a Área de Processo __ 1) _P~rec_er ao Process~ _n9 -01?054/92-~,~e_!ll qpe _o Sefvfdor_
Legislativo.
_
Paulo Ricardo Duarte FeiJÓ, Técnico Legislativo Área de
O parecer, após discussão, é aprovado;
Seg~ran_ça, requer a sua transferência pará a Área d~ Proce-sSo
h} Parecer ao expediente encaminhado pelo Senador AuLegisfativo, n~ q~a}~conclui favoravelmeqte, ob&ervado pres0
reo Mello, relativo aos serviços de vigilância nas- residências ~uposto c:Ja eXIstenc 1 ~ de vaga. _
oficiais-do Senado Federal na SQS 309, no qual cOnClui fiVOraO parecer, após discussão, é aprovado.·
Neste momento, 0 Senhor Presidente assume a direção
velmente "à anulação do processo licitatório destinado à contratação de firma pai-a prestação de serviços de Porteiro_. reco- dos trabalhos.
c
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_Com a pal~vr~, ·o ~enhor Quarto Secretário informa que
O parecer, após discussão, é aprovado;
declina de sua mdiCaçao para relatar os pr:ocessos referentes
f) Parecer favorável ao Processo n~ 014308191-6, em que
ao pagamento_ dos setviÇos-de manutenção elétrica,_prestados _~ servidor Dávison Bandeira _Sarros, Técnico Legislativo,
pela empresa Araújo Ab~eu Engenharia, e de. vigifância armaArea de Segurança, requer a sua transferência para a Área
da na SQS 309, prestados pela empresa Confederal - Vigi- - de Processo Legislativo.
~ ·
- ~-- -O parecer, após discussão, é aprovado;
lância e -Transporte de Valores SIA.
O Senhor Presidente designa 0 Senhor"Segundo Vice-Pre- g) Parecer favorável ao Processo n' 014967/92-8, em.que
siden:e para emitir pa-recer sobre a matéria, que deverá ser:
o servidor Osvaldo Ferro Filho, Técnico Legislativo, Area
aprectado na próxitna reunião da Comissão Diretóra.
--- de Segurança, requer a sua transferência para a Área de ProDando continuidade à reunião, o Sehhor Presidente passa
cesso Legislativo.
O parecer, após discussão, é aprovado;
a palavra ao Senhor Segundo Vice-Presidente, que submete
·
h} Projeto de ReSolução dispondo sObre o Plano de Caraos presentes o seguinte assunto: - ·'
a) parecer favorável aO Projeto de ~esolução cjtie- áltera
reira dos Servidores do S.enado Federal.
Os presentes decidem adiar a apreciação da rriatéria: para
a estrutura da Representação do Senado Federal no Rio de ·
·
·
·
·
· · ·a próxima reunião da ComissãO Diretoi'a.
Janeiro.
Os presentes aprovam o parecer: ficãiidõ decidida a ela- ~~_·_~Em ~eguida,_o S~nhor Pre~idente· concede a palavra ao
Senhor Senador Meira Filho, Suplente da COmissão.Di.n!iora,
boração do respectivo Pi'ójeto, ·a se·r encaminhado à Secretaria-Geral da Me;s!l ,p,ara as devidas provi~ências;
q'ue submete aos presentes os _següi:iJ.fiS pareceres:
· b) Parecer aos Processos n~ 003630!92-7, Oíi249Í92-7,
---ar-ravorável à proposta de Ato que "dá nova redação
011287/92-6 e 011556/92-1, de-interesse do servidor inativo ao art. 2' do Ato da Comissão Diretora n' 16, de 1988".
EugêniO da Rocha Fragas(). no qual conclui peTa adOção do
Os presentes apro~am o parecer e as5inam o respectivo
Parecer n~ 30/92, da Consultoiià-Getal, e, em conseqüência, Aro-;- que_ vai ã publicaçã.p; . . . _ , .
pelo deferimentO do-pleito do ex-servidor no que diz respeito
b) favorável ao Projeto de Resolução que ''Altera oReà incorporaç-ão dos '~qUintOs":
·
,gulait!ento Admimstrativo ?o~ Se~a~o Federal, cria cargos que
O parecer, ap_6s·discussão-, _é aprovado.
e~pecifica; e dá o~tras provtd:n.:c~as , a~_rescent~~o os cargos
Na seqüêncià, a palavra é concedida.·ao Senhor Seftundo . ,tec~1cos ~ecessáriosã operaçao d? Serviço_Jécmto d~ ProduS~cretário, que apreseuta ao exame da, Comissão_ D1retora ---~ã~_?e_ V~~eo do S~~~c!_o Feder~l (Pro.cesso ,[19 OL6449/92~).
~ seop.intes matérias: ·
_
__ -·qs presentes aprovam o parecer e aSsin3iitO -respectivo
;) Pafecef fã.Vor~vel ao Proces·so n~ 013393/92-8: em que Projeto de Resolução, que é encaminhado à Sec_retaria-Gerg~.l
~servidor José António da ~ilva Moreira,,T~cnico ~egisla!ivo, , ' ~a Mesa para ~s _devidas providência.$·. ·
Are a de Segura~ça,, requer a ~ua ~r;msf~~ê_ncia para a Area
Por fim, 0 senhor Pi-.e~i9erite pa_s~a .a p~lavra 'ao. Se:nhor
de Processo Legtslahv~.
_
_•
Diretor-Geral, que leva à apreciação da Comissão DiietOra:
O parecer, ap?~ dtscussao, é aprovado;
_ .
,_ .
·a)" Proposta de Ato que altera 0 disposto no art._ 1'? do
b) Processo n- PD 000689~~2-_0, ~m. que o servtdo_r Silvto . :Ato da Comissão Diretora n~ 30, de 1989.
Ferreira Albcrn?z :eq_?-er, em grau de )~~urso ã ~~tsão do
. ·Após discussão, os prese_ntes aprovam a proposta e assiC:?~se~o d: ~upêrv_isa? do Prodasen_, o reconhecunent? _de nam' 0 respectivo Ato, que vai à publicação;
·
du~1t0 adqumdo s~Ore JOrn~da de trabalho e o s_~u ;epostc~ob) Expediente do Senhor Diretor .da Representação do
n~mento na Tabe~a.de Yenct~e~to~, ~o ,qual hav1_a Sido destg- Senado Federal no Rio de Janeiro solicitando a lotação de
. n'ado Relat?~·- sohc~tando a dtst_nbUiç_ao ,da maténa ao SeQhor três Seguranças naquele órgão.
Segundo Vtce-PreSidente, que Irá rel~ta.r o.utros proCessos so. , · ·Ê designado 0 Senhor Seguil.dó Vice-Presidente para relatara matéria._
' : ·
·· ·
bre pedidos idê~ticos, para análise e de.c~são global._
·o Senhor Presidente acata a solfcitaÇão e desigD:a o Sec) Expediente~do Senhor Presídenl:e da Assefe- Assonh9'r Segundo Vice-Presidente para relatar a màtéria;.
_
~iação dos Servidores do. Senado FederaJ, solicitando a libera,
c) Proce~s~ n'? 010517/92-8, -no qual a Subsecretaria -de ção de_ um adiantamento de r~~u,rsos do Fun~en, por conta
Engenl;mria solicít_a_ reformas na Usina Geradora do Senado da dotação orçamentária já aprovada para aquela Associação.
Federal. Requ~ren_dp, _n_a conqi_ção_ de Relator da matéria,
O Senhor Segundo Vice-Presidente é designado para reladiligências para que aquela Subsecretaria informe se tem ou _ - tar a matéria e, de imediato, apresenta parecer favorável,
não condições de d~envolver os estudos e. elaborar o referido _que é aprovadO pelos presentes;
. projeto.
.
. : .. .
~ _ d)_ .Processo n' 016666/92·5; no qual o Senhor Senador
Após discussão, os presentes aprovam ã diligência solici- Lavoisier Maia solicita a concessão de uma cota extra de cortada;
respondências.
.
_
.
·
. d) Parece~ favorável ao Processo ~<0_11895/92~6, em que
O Seilhor Segundo Vice-P.residente é design~dop<!_r? relao Serviço de Transportes solicíta a conceSsãO de ajuda de _tar a matéria e, de imediato, apresenta parecer favorável,
custo aos serVidores Ari Robe.fto Mene~cs Morlteiro, Luiz
que é aprovado pelos presentes;
Gonçalves de Souza e AntôniO Marius Miranda de Oliveira,-e) Processo n? 015264/92-0, ~o qual servidores de nível
.transferidos para a Representação do Scilàdo Federal no. Rio
· de Janeiro.
-'
médio requerem revisão do põslcionamento funcíonal em que
O parecer, após discussão, é api-ov~cio;
se encontram por força do Ato da ComiSSão Diretora n'? 28,
e) Parecer favorável ao Processo n~ Q1Q?86J90,2,_ em que
de _1992, a fim de serem reposicioiütdos no Padrão V da Classe
o servidc;>r Fernando Luiz 1\.-iedeiros de MO'ura, Técnico LegisEspecial da Tabela de Nível Médio,. com proposta de Ato
lativo, Area de Segurança. re_quer a sua transferência para oda Comissão Diretora alterando o inciso I do art. 1~ do Ato
a Area de Processo_ Legislativo. -'
------="- __
da Comissão Diretora n~ 28, de 1992.
'

I
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Após discussão, os presentes aprovam a proposta e assinam o respectivo Ato, que vai à publicação;
f) Anteprojeto de Resolução que •• Altera o Regulamento
Administrativo do Senado Federal e dá outras providências",
dispondo sobre a reestruturação das Subsecretarias de Arquivo, Biblioteca e -de Análise_.
É designado o Senhor Senador Meirâ Filho, ·suplente
da Comissão Diretora, para relatar a matédã.;
· g) Processo n9 009092/92-7, em que~ o seryidor Walmir
de Castro Santos, Técnico Legislativo, Area de Segurança,
requer a sua transferência pa:ra a Área de Processo Legislativo.
É designado o Senhor Segundo Secretário para relatar
a matéria.
·
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reunião, às dezenove horas e trinta e cinco minuM
tos, pelo que eu, Manoel Vilela de Magalhães, DitetorMGeral
e Secretário da Comissão Diretora,lavrei a presente Ata que,
depois de assinada .. pelo Senhor Presidente, vai à publicação.
Sala da Comissão Diretora, 8 de dezembro de 1992. ~
Senador Mauro Benevides, Presidente.
~
1~

Reunião Extraordinária, Realizada
Em 10 de dezembro de 1992

Às onze horas e cinqüenta minutos do dia 10 de dezembro
de um mil, novecentos e noventa e dois, reúne-se a Comissão
Diretora do Seriado Federal, na Sala de Reuniões da Presidência, com a preSença dos Excelentíssimos S"eiihores Senadores Mauro Benevides, Presidente, Carlos Alberto De'Carli,
Segundo Vice-Presidente, Márcio Lacerda, Segundo Seçretário, Saldanha Derzi, Terceiro SecreTário, Iram Saraiva,
Quarto Secretário,-Meira FilhO_e_BenrVeras, Suplentes.
Deixa de comparecer, por motivo j\lstificado, OEXce~e.n
tíssimo Senhor Senador Dirceu CarneTfo,-Pririiélro Secretário.
O Seilhor Presidente dá início'- à" reunião -e Concede a
palavra ao Senhor Segundo Secretário, Relator do Projeto
de Resolução que disp6e sobre o Plano de Carreira dos Servidores do Senado Federal, que faz uma explanação sobre o
Projeto.
-Após debates, os presentes decidem aprovar o Projeto
apresentado pelo Relator e adiar o ex'!me das Emendas para
a próxima reunião da Comissão Diretoiã~ - -Ainda com a palavra, o Senhor Segundo SecretáriO :i(iresentâ Parecer oral ao Processo n~ 016809/92-0, concluindo
favoravelmente à proposta de Ato da Comissão Diretora que
"Dispõe sóbre a remuneração dos cargos de provimento efetivo de Assessor Legislativo e de Assesso-r Parlamentar do Quadro de Pessoal do Senado Federal".
Após discussão da matéria, os presentes aprovam a prOposta e assinam o respectivo Ato, que vaí à publicação.
Aseguir, o Senhor Presidente apresenta o Projeto de Resolução n9 54, de 1992, -qUe "Proíbe o uso dO fumo e seus
derivados no ·recinto do Plenário do Senado Federal".
É designado o_ Senhor Quarto-Secretário pã.ra relatai a
-O.
_
___
__
matéria.
O. Senhor Preside-nte, eritão, passa a palavra ao Senhor
Segundo Vire-Presidente, que submete à apreciação qos presentes as seguintes matérias:
a) Parecer ao Processo n' 011258/92,6, em que a Subse, .
cretaria de Administração de Compras, Contratações e Alienações .propõe a -dispensa de licitaÇão para contratação dos
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serviços de vigilância- armada da empresa Confederal- Vigilância e Transporte de Valores S/A, nos meses de setembro
e outubro de 1992, no qual conclui pela autorização do pagamento dos serviços relativos àquele período até a data da
assinatura do contrato a ser celebrado em decorrência da licitação objeto doPmcesso n' 002661/92,1, pela dispensa da licita,
ção respectiva .e_ faz recomenda9ões à_ Diretoria-Geral.
Após discussão, o parecer é aprov-ado. O Senhor Quarto
Secretário não votou, em virtUde de ausência momentânea;
b) Parecer ao Processo n'012082/92,9, que trata do paga,
mento dos Serviços de manutenção dos sistemas elétricos_ do
Senado Federal, de julho a outubro de 1992, prestados pela
empresa Araújo Abreu Engenharia S/A, no ciliãJ c6-riclurno
sentido de que seja autorizado o pagamento daqueles serviços,
após a manifestação da Auditoria sobre os critérios de reajuste
de preços adotados e a exatidão dos cálculos e_ dos valores
a serem pagos, e faz recomendações à Ditetbria..:GeraL
Após discussão, o parecer é aprOvado. O Senhor Quarto
. secretário não votou, em_ virtude_ de au~ência mom_entânea.
---- -Dando seqüência à reuniâo,- o Senhor Presidente passa
a palavra ao Senhor Quarto Secretário, que submete à apreciação tlos presentes os seguintes assuntos:
·
_ a) Parecer favofável ao Projeto de Resolução que "AI~
tera o Regulamento Administrativo do_Senado Feder~ e reestrutura a Subsecretaria Técnica de El~trônica e o Setviço de
Telecomunicações" (Processo n' Ol7i97/92.:9).
· ·· · ·
Após discussão-, os presentes aprovam o parecer e assinam
o respectivo Projeto, "qué e enCàniinhado a-secretaria-Geral
da Mesa para as devidas providências;
· b) Parecer ao Processo n' 008113/92-0, em que o servidor
-Marcos Santiago Naud, Técnico Legislativo, Área de Segurança, requer a_ sua transferência para a Área de Processo
Legislativo, no q-ual conclui favoravelmet::~te, observado o pressUpoSto da existência de vaga;
Após discussão, o parecer é aprovado;
c) Parecer ao Processo n• 014986/92:2, em que o servidor
José Flores Alves Júnior, Técriico Le~slativo, Area de Segurança. requer a sua transferência para Area de Processo Legis--lativo, no qual c-onclui favoravelmente, observado o pressuposto da existência de vaga;
Após discussão, o parecer é aprovadO;
d) Parecer aó Processo n' 015709/92-2, em ·que a servidora Dalva Quitéria Rangel Lima, Técnico Legislat1Võ; Área
de Assistência df? Plenários e Portaria,_ requer a sua transferência pa:ra a Ar~-~~ qe Processo Legisla_~!vo, no qual conclui
favoravelmeD.te, observado o pressuposto da existência de va~
ga.
Após discussão, o parecer é aprovado.
A palavra é concedida, em seguida, ao Senhor DiretorM
Geral que submete aos presentes proposta de Ato da Comissão
Diretora que-~'Regulaffienta a aplicação da Resolução n"' 56,
de 1992, e dá outras providências".
Ap6s discussão, os presentes ~provam a proposta de assinam o respectivo- Ato, que vai à pUblicação_.
N_ada_mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declara
encerrada a reunião, às treze horas, pelo que eu, Manoel
Vilela de Magalhães, Diretor-Gerai e Secretário da COmissão
Diretori, lavrei a presente Ata que, depois de assinada pelo
Senhor Presidente, vai à publicação~
- Sala da Coinissão Diretora, 10 de dezembro de 1992.
-Senador Mauro Benevides, Presidente.
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27• Reunião, realizada em 24 de novembro de 1992

Às o-nze horas do dia vinte e quatro de novembro de
mil novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senador Raimundo Lira1 com a presença dos Senhores Senadores
Ronaldo Aragão, Alvaro Pacheco, Esperidião Amin, Dario
Pereira, Bello Parga, NaborJúnior, Gers.ou C_ama_ta,_Ronan
Tito, Affonso Carnafgo, César-blãs, João Çãlmon, Elcio Alvares, Beni V eras, Valmir Campelo, Eduardo Suplicy, Lavoisier Maia, Ney Maranhão, AluíiiO "Beúrra, Levy D~as, Henri_que Almeida e Cid Sabóia de_ Carvalho, J;Cúne-se. a COmissão
de Assuntos Económicos. Deixam de cónlparecer os Senhores
Senadores Mansueto de Lavor, José Fogaça, Ruy_ BaCelar,
Guilherme Palmeira, Meira Filho, João Rocha, Márío Covas,
José Richa, Nelson Wedekin, Júnia Marise, Albano Frã:dCo
e Moisés Abrão. Havendo mimero regimental, o Senhor PresiR
dente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da
Ata da reunião anteriOr, que é dada por aprova-da e, a seguir,
comunicá que a reunião destína-se ã apreciaçãO das Mensagens
n• 355 e 358 de 1992; do Senhor Presidente da República,
submetendo à consideração do Senado Federal, os nomes
dos Doutores João Heraldo Lima e EmíliO Garófalo-·FilhO,
para exercerem os Carg6s de Diretór de POlítica Monetária
e de Diretor de Assuntos InternaCionais_ do -Banco· Çeniral
do Brasil, respectivamente. SUa Excelência convida o Senador
Ronan Tito para· coriípor a· Mesa na condição de viceRPreR
sidente e, em seguida, passa a palavra ao Senador Dario PereiR
ra, relator da MSF n• 355/92 para que leia o seu relatório.
Encerrada a leitura, o Senhor Presidente convida .o Senador
Álvaro Pacheco a apresentar o seu relatóx_i__Q sobre a MSF
no:> 358/92. Feito isto, o Senhor Presidente confere a palavra
ao Doutor João Heraldo Lima, para que teça suas considerações a respeito do cargo para 6 qual está sendo indicado.
Terminada a exposição, o Senhor Presidente pas_sa· a palavra
ao Doutor Emílio Garófalo Filho, que faz suasobservações
sobre o cargo pata -o qUal foi de"signado." 'Termiilada ~ explanação o Serihor Presidente inicia ·a sabatina, franqlleaildo _a
palavra aos Senhores Senadores que queiram i~ferpelar os
Doutores João Heraldo Lima e Emílio Garófalo Filho. Falam
os Senadores Esperidião Amin, Ronaldo_Ar.agão, EduarÇo
Suplicy, Bello Parga, Gerson Cama ta e Ronan Tito._ Não havendo mais perguntas, o Senhor Presidente agradece a presença dos Doutores João Heraldo Lima e Emflio Garófalo
Filho e demais convidados e iQ.foi:-ma que, ateil.dendo a preceito regimental, a votaç_ão deverá ser sec:reta, utilizando.se
o sistema de esferas_. A segtiit, S_ua Excdência_ coloca em
votação a Mensag_em n" 355/92._e convida os Senadores_ Eduardo Suplicy e Esperidião Amiõ"'pará. servirem como escrutiriadores. Apurados os votos, o Senhor Presidente com urtiCa que
a indicação do Doutor João Heraldo Lima foi aprovada por
unanimidade, tendo votado dezesseis Senadores. Em seguida,
é apreciada a Mensagem n• 358192. Pr()cdlida a votaçã_o, Sua
Excelência informa que a indicação do Dou_tor Emi1io Garófalo Filho foi apr9vada_-;- tendo votado dezessete Se~adores,
registraram-se dezesseis votos favoráveis e um contrário. Prosseguindo, o Senhor Presidente cumprimenta os Doutores João
Heraldo Lima e Enulio Gar6falo Filho e declara cumprido
o objetivo da reunião. Nada mais havendo a tratar, encerra-~
a reunião às treze horas, lavrando ep., Dirce"u Vieira Machado
Filho, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente. --SenadOr Raimundo Lira, Presidente.
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ÍNTEGRA DO APANHAMENTO TAQUIGRÁFICO
ANEXO À ATA DA 27'REUNIÃO DA COMIS·
SÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS, REÁLIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 1992, ÀS D.EZ.HORAS, QUE SF:PV13UCA DÉVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR PRESIDENTE, SENADOR RAIMUNDO LIRA.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lirá)'- Convido o
_?enador Ronan Tito para compor a mesa, na condição de
OVic_e·Presidente.
_
Srs. Senadores, Srs. convidados, vamos iniciar a-27~· reunião -da Comissão de Assuntos Económicos.
O item 1 da pauta é a Mensagem n' 355, de 1992 (Mensagem õ.<:> 703/92na origem) do Senhor Presidente da República,
submetendo à consideração do Senado Federal o nome do
Dr. João Heraldo Lima para exercer o cargo de Diretor de
Política Monetária do Banco Central do Brasil. O Relator
é o Senador Levy Dias e o Relator substituto é o Senador
Dario Pereira.
O parecer será apreciado em votação secreta.
O ítem 2 da pauta é a Meqsagem n' 358/92 (Mensagem
n 9 708/92_ na origem) do Senhor Presidente da República,
submetendo ã consideração do Senadp F,ederal. o nome do
Dr. Em11ío Garófalõ Pilho para exercer o- cargo de Diretor
de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil. O
Relator é o Senador Álvaro Pacheco.
:Pãfecer a s~r apreciado em ·votaç3o secreta-.
Passo a palavra ao Senador Dario Pereira, Relator do
_item_~.

O SR. DARIO PEREIRA- Sr. ·Presidente, Srs. Senadores:
(Leitura do Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Passo a palavra - para que faça os esclarecimentos aos Srs. Senadores,
através_de leitura de texto....:...._ ao_D_r. João Eraldo Lima, indicaR
do para o cargo de Diretor de_ Politica Monetária do Banco
do Brasil.
O SR. JOÃO ERALDO UMA - Exm• Senador Raimundo Lira, Presidente da Comissão de Economia do Senado
Federal_, Exm<.>S Srs. Senadores, demais presentes:
É com grande honra que· compareço a esta Casa paia
me submeter ao processo de argüição perante os Senadores
da _República. De início, quero registrar os meus agradeci·meD.tos ao Presidente em exercício, Itamar FrancO, e ao Ministro da Fazenda, Dr. Gustavo Krause, pela indicação de meu
nome para o cargo de Diretor de PolítTca Monetária do Banco
Central do Brasil.
Essa indicação tem, para mim, um importante significado
profissional e evoca, ao mesmo tempo, um fOrte sentimentOde patriotismo e responsabilidade. De certa forma, já me
sentia, nos últimos quatro anos, como servidor de meu País.
Nesse período, participei da administração pública como Secretário da Fazenda de Belo Horizonte, oÍ"gulhando-m~ por
fazer parte de uma equipe que, entre outras virtudes, cat"acterizo"u-se "pela honradez, dignidade e .seriedade no trato com
a coisa pública; Nada mais gratificante_ para mirii, como profisw
sional, do que ter a oportunidade de continuar a prestar meus
serviços, p-nn-cipalmente dentro de uma instituição com tamaw
nha capacitação técnica e comprovada excelência, como é
o caso do Banco Central.
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Embora, no_momento, a gama de prOblemas vividos pelo
Brasil seja por demais extensa, há inegável concordáncia e-ntre
as mais diversas opiniões quanto a certos objetivos prementes~
a serem alcançados. O mais import3.ntê deles é, sem dúviaa,
a redução da inflação. A sociedade brasileira encontra-se fatigada após sucessivas derrotas no combate inflacionário. Não
há cresdmento sustentado que possa resistir a uma taxa mensal
de inflação Superior a 20%.
·
Na História recente, como sabemos, algu'mas oportunidades de ouro foram perdidas e a estabilização duradoura
não pôde ser alcançada. Como conseqüência disso, as margens
de manobra da política econôr:nica estreitaram-se, o_ t~cido
económico criou anticorpos e impôs aos sucessívos governantes um sentimento de incapacidade _e_frustração diante da
persistência da inflação.
Depois de muito sofrimento, sabemos que não há mágica,
muito menos mágica instantânea. COntrastando com o -~sca
pismo das soluções fáceis, impõe-se a noção de um complexo
processo de ajustamento da economia.
Como COndição necessária e imprescindível para se atingir
a estabilidade de preços, é preciso primeiro-cuidar do reequihbrio das contas públicas de forma a incutír em todos os
agentes económicos. a =expectativa sólida de que o setor público
possui meios nãO_-inflacionários de se financiar. Cumprido
esse objetivo - e_ não há dúvid~ de que caminharemos para
isso-~ estarão salisfeitas as condições iniciais para uma redu-·
ção gradual e permanente da taxa de juros. Poderá, assim,
ser removido _esse grande empecilho à expansão da atividade
económica que é a única rota segura para a amplíação do
emprego e do salário no nosso País.
Já avançamos muito~ embora, às vezes, seja difícil perceber isso_. Hoje, no País, há muito mais clareza quanto às
relações entre polftica fiscal e política monetária do que há
dez anos, por exemplo. Esse processo de amadurecimento
da sociedade acabará por facilitar a solução do problema inflacionário. O reequilíbrio das contas públicas também propiciará
condições mais favoráveis pata que venhamos a ter Um Banco
Central com maiOr autonomia, voltado para sua função precípua que é a de zelar pela estabilidade da moeda.
O fato comum entre nós de ver o Banco Central ser
chamado a intervir cm ativídades estranhas ao seu escopo
de atuação certamente se reduzirá Dum quadro de maior estabilidade económica.
Srs. Senadores, finalizando essas breves palavras, reitero
a honra que essa indicação significou para mim._ Caso esta
Casa a confirme, Caberá a mim retribui-la com muífo trabalho
e dedicação. Coloco:-me à disposição de V. Ex,..; para esclarecer
as questões que se. fizerem necessárias.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Passo a palavra ao Dr. EmniO Garófalo Filho, indicado para Diretor de
AssUntos Internacionais do Banco Central do Brasil.
O SR. EMÍLIO GARÓFA,LO FILHO- Exm' Sr: Sena'dor Raimundo Lira, Presidente da Comissão de Assuntos Económico_s do Senado Federal; Exm"s Srs. Senadores; senhoras
e senhores~ es_te momento traz para mim dois sigitiitcados
distintos: de um lado a gratidão a S. Ex•s -ao Senhor Presidente da República. ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Sr.
Presidente do Banco Central- por submeterem meu nome
a esta Comissão;- de outro, a SatisfaÇão-, por rilais uina vez,
ver cumprir-se esse preCeito constitucional que é a argüição
do Senado. Trata-se de uma rotina capaz de demonstrar à
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_Nação e ao mundo que este País vive sob o signo das leis,
que se_ candidata a recobrar a credibilidade de forma rápida
e segura.
Esta é a terceira vez que um cidadão é trazido à_aval_iaçáº
de V. Ex•s para o exercíciO dÕ cargo de Diretor de Assuntos
Internacionais do Banco Central do Brasil. Há de se lamentar
apenas que tal ~enha ocqrrido no curto espaço de dois anos
e meio, sugerindo indesejada descontinuidade administrativa.
Por outro lado, essa descontinuidade demonstra o alto nível
do corpo funcional_do Banco Central do Brasil que vem sustentando projetas estruturais de longa maturação, bem como
as funções essenciais da instituição~ indepc;:ndentemente das
outras ações do comari.do.
Orgulho-me de compor esse quadro ao qual me juntei
há quinze anos por meio de concurso público, ainda, em -s-ão
Paulo, onde estive por dois anos, tendo sido transferido para
Brasília no final de 1979. Desde os primeiros- momentoS, na
honrosa função de Arquivista de Contratos de Câmbio, exerci
funções comissfoh~das diversas, como foi relatado, e, finalmente, em 1986~ assumi a chefia do Departamento de OPerações das ReservaS Iilternac.Jonais, uma das cinco unidades
que compõem a Diretoria de Assuntos Internacionais.
Apenas no último ano, afastei-me do.DEPIN e do Banco
Central, honrado com o convite da equipe económica, coman-dada pelo então Ministro Marcüio M-arques Moreira; para
recuperar a área internacional do Banco do Brasil, que se
encontrava destroçada a partir de sua transferência para Brasília no primeiro trimestre do ano passado.
Pela graça de Deus e pelo alto nível dos empregados
daquela Casa, em pouco mais de. um ano conseguimos reestruturá-la integralmente, posicionando-a de forma moderna e
segura em relação aos mercados internacionais; em suma,
criando a base para o seu desenvolvimento futuro, dada a
slia importância fundamental na ligação do Brasil com o exterior. Essa vivência em mercado, por meio de i~stituição pública, oierece ulna impo11ame expe:riênciá ã.diciorial no Contexto
das relações externas.
A área de assuntos internacionais do Banco Central, como Citamos antes, -compõe--se de cinCo UnidadeS: o DEPIN
-Departamento de Operações das Reservas Internacionã.is,
cuida basicamente dos ativos internacionais dO País, gerenciando as reservas intemaciortais e a dívida externa aiiVa.
Esse é o departamento onde estive por-dez anos e cuja chefia
exerci por mais de cinco; o DEDIVE -Departamento da
Dívida Externa, é o responsável pelo -passivo e participa da
renegociação- de nossa dívida externa çom credores públicos
e privados; o FIRCE _-Departamento de Fiscalização- e- Registro de CapitaiS EstiangeirOS, é encarregado de administrar
os fluxos de capitais entre o Brasil e o exterior; o DECAM
-Departamento de Câmbio, traça normas e monitora o funcionamento dos mercados _de câmbio; o DEORI - Departamento de Organismo e Acordos Internacionais, faz a poilte
com os organismos internacionais e com os blocos económicos
que estão se multiplicando no mundo moderno.
A abrangência das funções cometidas na área de assuntos
intemacionaís do Banco Centrar evidencia o papel relevante
que deyemos assumir, através de diversos caminhos, no esforço_ do Governo rumo à retomada do desenvolvimento da Nação.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, acredito na continuidade
do processo de abertura cambial dentro do binómio "liberdade
e responsabilidade", sendo que r_esponsabilidade traz implícita
a necessidade de_ identificação. Trata-se de um projeto de

10322 Sábado 12

DIÁRIO DO CONG1ÜiSSO NACiONAL (SeçiÍo II)

longa maturação, que o corpo técnico Vem condUZin-dO de
forma coerente ao longo dos anos, a despeito das inúmeras
trocas de comando, e que começou com a legalização do mercado de ouro, passou pela criação do câmbio livre e do câmbio
flutuante, da arbitragem ouro/dóla_r e da regulamentação das
remessas de cruzeiros para o exterior.
Além desses macropontos, tivemos inúmeras conquiStas
que, a despeito de sua simplicidade, em muitos casos, e de
sua obviedade, significam valorização da cidadania. Removeram-se diversos obstáculos burocráticos que impediam, de
forma artificial e desnecessária~ -o acesso do brasileiro à cultura
e dificultavam a sua própria movimentação no exterior, Hoje
é possível a aquisição de livros, assinatura de jornais e revistas,
pequenas importações, inclusive de software, e o acesso ao
cartão de crédito internacional- só como exemplo.
Além dessa meta de contínuo aperfeiçoamento cambial,
acredito que a área de assuntos internacionais do Banco-Central deva preocupar-se, de forma prioritária, com -ãsSi.liitos
como: 19- a inserção do Brasil ao Mercosul e a do Mercosul
na nova ordem mundial, recheada de blocos ecOilômicos, as
relações com o Nafta e com a comunidade européia; 2<? ,. ;,. . ,
a definitiva pacificação das relações com os credores externos,
cuja rriinuta de acordo ora está submetida à consideração
deste Senado, como determina a Constituição, de fórma a
incentivar o retorno dos investimentos no Brasil para a retomada do desenvolvimento, com aumento âe empregos; 39
- o aperfeiçoamento de sistemas de controle, fiscalização,
identificação e- punição para reduzir as operações lesa-fisco
e lesa-pátria, em linha com o COI!lprornisso público assumido
pelo Presidente Gustavo Loyola de dar termo às chamadas
contas fantasmas.
São essas as considerações iniciais que eu gostaria de
apresentar a V. Ex~s, colocando-me ao inteiro dispor para
as questões que julgarei pertinentes e necessárias.

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Srs. Sen.adores, vamos, agora, iniciar a sabatiil3:. Escl~_f~ÇO que as perguntas podem ser dirigidas aos dois candidatos a Diretor dO-Banco
Ci::D.tral, ou individualmente, ou da forma que V. Exd acharem
conveniente. _
_
senador _EsPeridião
Concedo a palavra, iniciafinerite~
Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AM!N- Sr. Presidente, Srs. Senadores, Drs. João Heraldo Lima e Emílio Garófalo Filho 1
desejo, em primeiro lUgar, aproveitando, inclusive, o gancho
propiciado pelo último período da disposição do Dr. Garófalo,
reiterar o apelo que fiz quando da argüição do atual Presidente
do Banco Central, a propósito da atuação dessa instituição,
no tocante a essa questão rilomeritosa das contas fantª"smas.
Aparentemente, a competência específica das diretorias
de assuntos internacionais de política monetária, não recomendaria esta observação. Mas como os senhores - uma vez
aprovado os seus nomes aqui, no Senado - integrarão o
colegiado, que vai dirigir o Banco Central, eu desejo reiterar
os apelos que aqui enunciei, quando da argüição do Dr. Loyola. Se as minhas observações, naquela ocasião, já foram candentes e até reincidentes, hoje desejo tomá-las mais incisivas
ainda, posto-que de lá a esta parte, no âmbito d_a Polícia
Federal, já se inicia u-m processo, visando a penalizar dirigentes de Bancos privados. Não vejo outra forma de fazer conta
fantasma, senão através de um facilitário, de um conluio,
de uma cumplicidade, e a única notícia que nós temos oriunda
do Banco Central, publicada no Jornal do Brasil, no dia 17

ao
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da semana passada, na página 04, e casualmente na mesma
página em que saía a prime"ira: nofícia sobre providências da
Polícia Federal, é a 'de que o Banco Central vai abrir um
prãzó, afnda indeternllnado, para que os bancos saneassem
a Questão das contas fantasmas, numa espécie de anistia.
Eu gostaria de advertir que a opinião pública e-á"F,olícia
Federal vão acabar atropelando o Banco Central, se essa for
a atitude. Como não houve nenhum desmentido, eu quero
reiterar o seguinte: edição do dia 17, pág. 4, do ~ornai do
Brasil e, na mesma página tem a m-atéria Soó-ie as p!oVidências
da Polícia Federal e a concessão de um prazo ao Banco Central, para mim, uma virtual anistia. _
Especificamente, gostaria de fazer duas indagações: a
primeira, ao Dr. Eraldo, cujas referências, como salientou
o Relator, contidas no seu curriculum são realmente expressivas e animadoras. Como o diretor·de política monetária
~o Banco Central- que abordou na sua dissertação, resumidamente o assunto, como deveria ser, aliás- encara a controvérsia, contas públicas e tarifas? _
_
__ _
E, finalmente, já que ele usou·- também "isso é do seu
texto --meios rtão 1nflacionários para o PaíS finariciar- o seu
desenvolvimento, para as empresas, também, se fii:ulnCia"rem.
Como é que o senhor arrolaria o financiamento à produção
agrícola? E que outros meios não'iilflacionáiios o senhor Iista-:ria para nós?
-Tenho çlefendido com muita convicção o esforço para
reiriSerir ,-o nosso País no mercado financeiro internaciOnal.
Tenho participado, principalmente no âmbito desta Comissão,
e muito especialmente ao lado dos Senadores Ronan Tito,
Elcio Alvares e Jasé Fogaça -temos integrado uma trinca
inicial de relatores - dos três acordos em curso, com os
já aprovados. Os acordos trarão dinheiro _mesmo?_ Ou será
o crescimento económico do Pafs que vai trazer dinheiro?
. O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) ...:...Inicialmente
concedo a palavra ao Dr. João Eraldo Lima e, em seguida,
ao Dr. Emílio Garófalo Filho.
Q SR. JOÃO HERALDO LIMA -Caro Senador, se
o meu nome for aprOv:ido por esta Casa, levarei o recado
de V. Ex• ao Dr. Loyola, para lembrá-lo - apesar de estar
. certo de que ele está consciente da importância desse ponto
- de que não só V. EX{'5 , mas, como foi dito, a sociedade
brasileira precisa de um esclarecimento cabal sobre esse assunto.
Passando à pergunta específica que V. Exa formula, sobre
contas públicas e tarifas, gostaria de iniciar a minha resposta
fazendo uma pequena digressão sobre esse tema. É muito
comum no Brasil, hoje, não só a sociedad~ mas até mes~o
setores mais especiãlizados da opinião pública entenderem
como reforma fiscal apenas a questão tributária.
É óbvio que não _se trata aqui de ensinar o padre-nosso
ao vigário, mas é evidente que_ quando os economistas falam
em reforma fiscal, estão falando não apenas da questão tribut~.r.iaL tll_aS de álguma coisa muito mais ampla dó qUe -meramente tributos. Política fiscal quer dizer tudo o que afeta
todaS aS receitas e todas as despesas do setor público. Tributos
são-apen_as _alguns itens da receita ~o setor público.
Então, há que se incluir outro tipo de receita, definida
aqui lato sensu, como, por exemplo, a receita de empresas
estatais obtida com ·a venda de seus serviços ou de seus produtos. Há que se incluir, também, o lado da despesa pública.
Então, reforma fiscal, em um sentido amplo, inclui; como
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se vê, algo muito mais abrangente e _complexo do _que mera~
mente tributos ou taxas.
No contexto brasileiro de hoje penso que é necessáriõ,
e as op-ortunidades reais, objetivas, e5tão d<idas, se repensar
profundamente todo o sistema de tarifação pública. É evidente
que a simples menção de um tema como esse- pode gerar,
como tem ocorrido, uma certa angús_tia, nos agentes económicos, diante do desconhecido, de saber o que se pretende
fazer com os preçds públicos, com as tarifas. Mas ílriagino
que se for mandada, pelo Governo, uina inênSagerrt clara
de que as tarifas devem ter uma remuneração real, porém,
de que um proresscrde fixação dessas tarifas que vise o equilíbrio das contas públicas no seu conjünto·é-necessário, o caiiiinho estará aberto para· que essa refOrma seja "feita·.
-

O que não é possível, nobre Senador, na minha 9pinião,
é praticarmos, cómó já foi feito- éni Várí3S~5CÁsi'OêS-~ j)olíticilS
irresponsáveis de subsídios disfarçados; de financiamento inflaciOnário de deferininadas atividades que geram prejuízos, ·
que geram ónus para o Tesouró Nacional. De modo que vejo
as tarifas como parte int6grãnte de um esforço de reestruturação fiscal, como parte integrante de um esforço_ de reequihbrio, de reorganização das contas_públicas, porque, como·
já disse, as tarifas tê_ni. ·um impacto, dependenqo da condição
da política tarifária, diieto sobre as contas do Tesouro Nacional.

Gostaria de finalizar esse-aspecto da pergunta do Seiiador
dizendo que, pessoalmente, não sou daqueles que se enquadram radicalmente contra qualquer tipo de subsídio. Vou dar
um exemplo: o gás de cozinha, na minha opiniãO/pode perfeitamente ser subsidiado, desde que a Petrobrás tenha condições
de se ressarcir desse subsídio em outro tipo de produto que
ela forneça, que ela produza. Aí estaremos praticando um
subsídiO cruzado, de caráter altamente social, benéfico, necessário para a população mais carente, sem que issO traga qualquer tipo-de prejuízo à atividadc da empresa, ou seja, dentro
dos parâmetros de uma administração profisSiOrtal e que busR
que a maximização da produtividade e_ da eficiêncíã da em-~
presa.Outros- exemplOs como esse -poderiam ser dadoS, É muito
comum se_ ouvir- faray;- recentem~nte, que a telefonia celular
deve financiar as fichas dos telefones públicõs. Também me
parece --apesar de não ser entendido no assunto-:-: ser u_ma
providência que pode sà pensada corri Vlstis a respeitar as
restrições de equihbrio econômico~financeiro das empúsas
e a prática de uma polítiCa de cunho social_ tão_ necessitada
por este País.
De modo, Senador, que a minha Visão sobre essa questão
das tarifas no âmbito das contas públicas é que há um enorme
espaço para se reformular a tarifaçãO no Brasil, desde que
o critério de equihbrio orçamentário do setor público seja
mantido.
Com relaçãO -à qUestão- dõ--financi~mento do des~nvolR
vimento, V. Ex~ me formula uma pergunta específica sobre
a agricultura que, honestamente, eu não sendo especialista
na área, não tenho condições de lhe dar uma_ resposta clara
e precisa sobre esse: tema. AlCm do mais, o fiilariciamento
da agricultura não é atribuição específica do B-anco Central~
está muito mais com o Banco do Brasil.
Parece-me que a principal determinante dessa questão
é o problema de ter que se captar recursos adequados em
prazo e custo compatíveis com a atividade agrícola. Eu tenho
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ouvido notícias de que o Banco do Brasil tem feito esforçoSpara ampliar esse tipo de atuação.
Com relação a meios não 'inflacionários de· financiar o
desenvolvimento_ económico, a questão chave é o problema
da_ geração de poupança interna, da geração de fluxos de
poupança dos agentes econômic9s líquidos, para aqueles que
queiram entrar em program~s de financiamento. Há condi~·- _eu imagino, de se fazer isso. A _liquidez. na economia
brasileira é ~cessjvamente eJevada, ,existem _problemas difíCeis de sei-eln tratados tanto teoricamente quanto do ponto
de vista prático, que é a questão da determinação do que
é poupança e do que é liquidez na economia brasileira. A
~n_d~gação sob r~ essa distinção_ esJá ,aí posta para todos os
economistas brasileiros já há alguns anos. De cetta forma,
todos os economistas têm uma percepção clara de que existe
uma capacidade 9-,e_ fi_nanciamepto l_ªt~nte muitQ grande na
ecori-o~ia brasileirã. A questão é disatar um nó e fazer com
que essa potencialidade se reverta em financiamento produtivo.
_ Gostada d-e finalizar, leffibrando que a própria poupança
externa, que foi um instrumento muito útil no financiamento
do des_envolvirnento brasileiro, também deve ser retomada
em-breve.
· Obrigado.
O SR. EMÍLIO GARÓFALO FILHO-Nobre Senador
Esperidião Amin, inici_ei destacando a minha _s_atisfação pela
coiitínuidade desse piocesso de sabatina, conforme definido
pela lei. numa demonstração viva de que o Brasil vive sob
o regime das leis.
A continuidade do investimento estrangeiro no Brasil
a mim, me parece, Sr. Senador, depende fundamentalmente
da existência de leis estáveis e claras. De acordo com dados
de que disponho, após a promulgação da Constituição, já
em 1989, nós tivemos investimentos da ordem de 4.2 bilhões
de dólares; em 1990, subiram para 5.3; em 1991, para 11.6;
em 1992, nós tiveri10s, até outubro- os dados de que disj:>orilió; divulgados pelo Banco Central, são esses-, 14 bilhões
de dólares, apesar ?e termos tido neste ano uma crise_ política
fuliitó Séria, mas qúe-não abãlou o investi4or poi'que ele,
_em determinadQ_momento do processo, percebeu que a solução se daria pela via democrática, pela vía das leis.
A potencialidade do País é absolutamente indiscutível.
O que o investidor internacional, o SóciO ·potenciai" está querendo é realmente ter essas leis muito claras e, principalnlente,
a renegociação da dívida claramente referendada pelo Senado
Federal, de forma a se transformar numa coisa estável e que
_c_>_ Br_~~~l ven_ha 3: cumprir nos a:nos fut~ros. __ _
. ... - O SR. ESPERrDIÃO AMIN __: Consfdero-riíê saiisfdto
por todas as considerações, mas pediria ao Dr. Emílio Garó:
falo que complementasse essa estatística aparentemente .auspiciosa que nos traz Com uma análise - que o Banco Central,
actto ,ainda não tem -;-de qu_ªnto de~se dinheiro-~ -~plicaÇão
de- curto ou--aplicaçãÕ de longo prazo. Tenho convicção de
que 70 a 80% desses 14 -1\lhões de dólares deste ano e o
mesmo do ano passado vieram para cá para especular em
~
cima da taxa de
juro elevada, na carona"do quanto os bancos estão ganhando
neste País. Não vieram pá·ra-fica"i", vieram para o motel; não
vieram para se associar; não vierafu pãi"a casar, vieram p~ra
o motel.
O SR. EMÍLIO GARÓFALO FILHO- Senador, acreditamos que esse dinheiro de curto prazo esteja priritipalmente
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concentrado em bolsas. Neste ano, entraram para as bolsas
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taxas de câmbio. Alguém sempre tentou comprar no câmbio
mais barato e. depois, vender no câmbio mais caro. A hfstória
da fraude fiscal, mesmo quando se simulavam importações
d_e livros mais caros. Trata-se de fraude fisCal~ mesmo quando
seSimulava importações de livros falsos do Paraguai~ pal-a adquirir o direito de cciinprar o dólar naquela taxa mais barata
para depois vender pela taxa oficial.
No entanto, hoje temos dois mercados legais: o mercado
mento direto, ou seja, aquele em que o invesUdor estrangeiro'
turismo, de taxas flutuantes,_ e o _mercado. de taxas livres.
entra direto na empreSa, vem cresCendo de forma muito intetambém conhecido como mercado comercial. A especulação,
ressante. De 180-iliiffiOeS_,-erit 89, passOu para 1 bilhão e 200
no mercado paralelo principã.Imente, IiCa -atrelada ao câmbio
milhões este ano.
flutuante, ao câmbio turismo. Assim, tendo os dois câmbios,
O SR. ESPERlDIÃÕ AMIN- Entre 1óo/o?
o Banco Central sempre tem a opção de, numa corrida especulativa muito forte, deixar o câmbio turismo· subir à vontade
O SR. EMÍLIO GARÓF ALO FlLHO.:.... Cresceusignifie manter estável o câmbio comercial, que atende ao exporcativamente. Tenho- aqUi toda a composição e a paSsarei às
tador, ao importador, que_é o que mais importa para o Brasil.
suas mãos depois. Ternos firi<inciamerité.lS-atitõrizados,_ou seja,
Porém, para que haja esSa unificação, são necessáriãsimportação de 1 bilhão de dólares; pa-gamento. antecipado
algumas pré-condições. Primeiro, precisamOS de um fuaiOr ·
de exportação, 780 milhões_de dólares; Resolução n• 63, 500
contrate inflacionário, que, te~o certeza, virá depois de urna
milhões de dólares; bónus - a grande maioria fó!:_am os euroreforma fiscal.
bônus. principalmente, emitidos por grandes empres~s brasileiras e por bancos brasileiros, que somaram 4. bilhões de
Precisamos, ainda, de uma política monetária que atue
dólares. Esses recursõs· em média, devem permanecer no País
a mais longo prazo, porque a· taxa de câmbío, na maioria
de dois a cinco anbs; córtforme tenha sido a sua emissâo.
das vezes, acaba sendo um subproduto da política monetária.
Eu não estaria tão pessimista: com 70%; talvez, uns 20 a· 30%:
N"esse caso, uma _atuaçáo com bastante eficiêriciá iii:i-põlítJ.C3
monetária pode ser extremamente cooperativa para a política
OSR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a-p,ilavra
~
cambial.
o Senador Ronaldo Aragão.
· Igualmente importante é o acordo da dívida, para que
O SR. RONALDO ARAGÃO .2. 'Srs: Senadores, Dr.
o Banco Central tenha um cash flow de longo prazo, unia
Heraldo Lima e Dr. Erriüio na:iófaló, o cutTíci:ilo-ã"presentado
perspectiva ~OS gast<?S que ":Íer a ter rio fut_uro.Jsso está p;r~stes
por V. S'"~ e relatado pelo Sénador desgin~~9 _mostra~ C()IIJpe- a se concretizar, já que o acordo da dívida está sob- análise
tência e a vivência que U!in a res-peito da matéria. - -- -- -- desta Casa.
Faria as indagações~ não especificamente. mas aos dois.
- Finalmente, entendo ser necessário um ãmadurecimento
Quando teremos- a unifiCãção das taxas de câmbio?
maior da sociedade para trabalhar nesses mercados. O brasiFala-se que a área internacional do Banco do Bré,l~Íl çstava
leiro :9_ão tem ainda uma grande tradição de operar livremente
desorganizada e ineficicf!te. O que o senhor fez quanto a _com o câmbio. Então, o processo de liberação _tem sído graisso? Ol>reSideitte da República e o Ministro Gustavo Krause
ciual, desde 1986, principalmente.
- --an-dam falando que o especulador do mercado· financeiro não
.
Eu
gostaria
de
-eSclareCer
urna
citação
que
fiz
sObre
os
vai ter descanso. Quais são as medidas que o senhóf impleproblemas do Banco do Brasil. Na verdade, no começo do
mentará a respeito desse assunto?
____
__
ano passado, a Diretoria do Banco do_ Brasil decidiu transferir
Em relação ao Mercosul, o que os senhores têm a dizer
quanto â reclamação dos argentinos, que nos acusam çle estar- a área internacional do Rio de JaneirO para -Brasília, e essa
transferência foi feita" de inârlei!-ã muito apressada, muito rápimos subvencionando o câmbio do Brasíl?
da, fazendo com que a área perde-sse a maioria de se_us profisQual a função e que resultados práticCis traz â arbitrãgem
sionais, treinados durante longa data. Isso aconteceu em maro ouro-dólar?
A última per.gunta é dirig!da ~os dois; lemos noS jorÕais ço e; em setembro, a e-quipe econôrnica nos convidou para
tentar reorganizar aquela área, o que fizemoS através, princique o FMI està-prop()ndo uma renegoci~ç_ão da dívida. _ Não
palmente, de uma grande reestruturação administrativa, trasei se isso é oficial oU é só notícia de jornill: Por isso, gQstaria
z~nd? gent~ nova, efet~ndo treinamentos._Por exemplo, nude saber se V. s~s têm alguma informação -a esse respeito.
Eram essas, Sr. Presidente, as indagações que gostaria ma gerência de operações externas com cem funcionários,
foram ministrados, no período de um ano, cento e cinqüenta
de fazer.
cursos·_específicos pãra fazer um processo de treinamento ráO SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -,Coina palavra
pido.
o Dr. EmíJio Garófalo-e, em seguida, o Or. João Heraldo.
Da mesma forma, tentamos mudar um pouco-o -perfil
O SR. EMÍLIO GARÓFALO FILHO- ilustre Se~ador das-- agências do Banco -do Brasil no exterior, colocando-as
de maneira mais rtioderna na situação atual dos mercados
Ronaldo Aragão, as: questões levantadas por V. Ex• são uma
boa oportunidade de debatermos alguns assuntos relevantes financeiros. Então o Banco, que nunca havia participado,
por exemplo, do mer~ado de eurobounds, nesse ano participou
da área de câmbio.
A unificação_ de taxas de câmbio, há vários anos;-é, sem do lançamento de 12, que trouxeram ·para o Brasil US$ 1,4
bilf?.ão e, inclusive, fez o seu próprio lançamento deUS$ 200
dúvida, _uma meta. _Não_ faz muito sentido termos o mesmo
ativo com vários preços· diferentes, o que propicia.~inclusive, milhões, para repassar esse dinheiro na forma de operaÇões
63 para empresas brasileiras.
operações que buscam ganhar essa diferença.
Então, foi esse ·o-proceSso-de arrumação a que me referi,
Na História do Brasil, basicamente, a fraude cambial
sempre foi uma tentativa de arbitrar a diferença entre duas
que jamais teria sido possível sem o alto nível do .tuncionário
3.3 bilhões de dólares e já retornaram 1,5 bilhão._ ExisJe_ um
saldo positivo de aplicações na bolsa de 1 bilhão, 768 milhões.
Parece-me que essa é a parte mais frágil do capital que
ingressou no ano passado e que talvez constitua, em sua maioria. o chamado smart money, o "dinheirinho esperto" qu_e
vem se aproveitar dessas situações.
Gostada de Chamãr a atenção Para o fato de que o investi-

Dezembro de 1992

DIÁRIO ticfCONG.RESSO NACIONAL (Seçâo II)

Sábado 12 10325

Os senhofes se lembram q-ue--só -se- POdia--comPrar- mil
da casa. Tive essa feliz_ oportlirlidade de pã!ticiP3fdessa reorganização.
dólares para ir ao exterior, pois havia uma série de restrições.
V. Ex~ me faz ainda uma pergunta delicada a respeito
Então, a sociedade complementava suas necessidades no merde como vamos combater o especulador. Tenho certeza de
cado paralelo, que era abastecido basicamente por contraque V. E~ se refere aos mercados de ouro e dólar.
bando, particularmente do ouro. Chegamos, assim , à concluPessoalmente, temos uma tradição, já que combatemos,
são de que tfnhamos de abrir um pc;mcq o laao cambial e,
há cinco anos, na mesa de ouro e câmbio, esses especuJadores.
P9r isSO, foi criado o câ-mbio turismo e tudo o ma.is. Mas
para que· esse ouro Continuasse se fraitsfórmando em dólares,
O segredo é o Banco Cen~ral ser a~ivo na opera-çãO, pois
não é precisO ir ao exterio~ Coritrabandeá-lo, o próprio Banco
é o que faz o especulador sofrer e com que ele fuja do mercado
Central faz essa troca; as pessoas levam o ouro, trocam por
que tem pouca volatilidade. Se não permitirmos grandes saltos
nas cotações, o especulador não se interessa por esse m~rcado,
dólar que, por conse-guinte, cai no mercado flutuante. Se estiele vai embora. A técnica básica é_essa.
_ __ ,
ver sobrando dinheiro no mercado flutuante vão ao Banco
Central, trocam por ouro e, assim, os mercados vão se arbiCom- relação às críticas quê os argenti_n_os ~ém faze11do
trando e se comportando de forma perfeita.
a nossa política cambial. ..
O SR. RONAUYO ARAúÃ6·- Mas isso está sendo
Sobre a renegociação de dívida do Fundo Monetário,
feito Para evitar a especulação'?
des-culpem-me, mas não tenho conhecimento desse fato.
O SR. EMÍLIO GARÓFALO FILHO -Sim, tanto
O SR. RONALDO ARAGAO__: Nã'osO! se estou enga- ·
é que a rentabilid.ade de ouro e dólar tem sido muito baixa
nado, mas li nos jornais, hoje, -que õ Banco Central votaria
nm- últimos dois ou três anos, não tem sido um ativo ·de muito
à renegociação da dívida, essa dívida que já foi negociada.
interesse para o investidor brasileiro.
Não Sei se é s6 notícia de fornal.
Hoje, o Banco Central, com o nível de reservas que tem,
O SR. EMÍLIO GARÓFALO FILHO -Senador Roa capacidade de intervir nesses mercad-os é muito maior do
naldo Aragão, na próxima quinta-feira, estaraõ 3.qtii o Minis~
que os mercados, _gu~_'!' ~izer, o próprio tamanho do ad'l(ersário
tro Gustavo Krause e o Dr. Pedro Malan, negociador da
já ãssusta o contendor.
_
_
dívida e, naturalmente, será o momento- oportuno para V.
Com relação à Argentinã, estivemõs observan~o o seguinEx~ rec_eber todos esses esclarecimentos.
te: alguns argentinos têm dito que temos feito uma política
---de subsídio cambial, vamos dizer assim, que te:;noS Süpe-rdesva0 SR. RONALDO ARAGÁO- Estou safisfeito.
lorizado a nossa moeda. Na verdade, o que se verifica é _que,
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
desde o início do _Plano Cavallo, a moeda argentína valorizou-se pelo menos 30% em ielaÇão ao dólar; no mesmo perto- o Senador Eduardo Suplicy.
do, o cruzeiro desvalorizou-se 15% em relação ao-dólar. Aí
O SR. EDUARDO SUPLUCY -Sr. Presidente:senador Raimundo Lira, Srs. João Heraldo Lima e Emílio Garóé que se cria uma margem:, uma vantagem da ordeÍn de 50%
para o exportador brasileiro. Na verdade, se a Argentin.a tives- falo Filho, preliminarmente, observo que o Sr. Emi1io Garóse acompanhado a desvalorização, se tivesse mailtido a pari- falo Filho tem uma grande experiência na área de administr_ação das mesas-de ouro e de r:eservas. Gostaria_de aproveitar
dade entre o austral e o dólar, não a paridade nominal como
mantém, mas a paridade real, ou seja, tivesse também desvalo- _~ta oportunidade para conhecer um pouco melhor o modo
rizado o austral, esses 30% .seriam anulados, esses 15% que -ci:mlo-_o Banco Central te_ro_ procurado administrar ess_es recursos.
o Brasil desvalorizou a sua moeda, por outro lado, seriam
compensados pelos 12% de ganho de produtividade d~~de
V. s~ mencionou há pouco parte deste assunto, mas gostao inítió-do Plano Cavallo, conforme tem sido anunciado pelo
ria que fornecesse mais detalhes, ou seja, ao longo desses
própriõ- Ministro Cavallo.
anos e- particularmente durante o período em que V. S' esteve
Tenho a impressão de que o problema está do lado argenà frente dessa área, como ocorreu a intervenção, no dia-a-dia,
tino e não do nos_so lado, pois acredito que estamos trabado Banco Centraf nos mercados de câmbio e de ouro? Como
lhando com a política cambial correta, que permitem o nosso
se dá exatamente a percepção do Banco Central sobre o que
setor produtor continuar exportando e mantendo o nível de
ocorre no mercado paralelo, no mercado comercial e no roer~
emprego. Penso que foi um dos setores que se deu melhor
cada de ouro? Como o Banco Central detecta problemas no
durante essa crise que temos vivido, exatamente em função
mercado e quando resolve intervir?
dessas taxas atrativas. _
Vou perguntar-lhe algo só para satisfazer a minha curiosiQuanto à arbitragem ouro/dólar, o Banco Central tem
dade, mas tenho certeza de que se trata de algo muito_ imporuma mesa que, desde 1989, troca ouro por dólar e vice-versa
para agentes do sistema financeiro. A idéia básica disso é tante para um Senador, para um representante do povo no
Parlamento: o Banco Central interfere DO mercado paralelo?
que depois de anos perseguindo o contrabando de ouro~ chegaSe o faz, como? Vou descer a uma pergunta de detalhes:
mos à conclusão que o resto do mundo já havia chegado
quando surgiu aqui o personagem ~ajun Turner, tivemos a
à conclusão d_e que não se_ combate o contrabando de ouro
mediante medidas po:iciais, ainda mais um país com a dimen- oportunidade de, na CPI que investigava o caso_ PC Farias,
ouvir diversas pessoas a respeiro da chamada Operação U rusão das fronteiras do Brasil. O ouro tem características físiCog-uai. Naquela oportunidade, foi-noS revelado, por exemplo,
químicas que permite camUflage-m, praticamente imPede que
que o Sr. Najum Tuner era uma das pessoas com quem o
se evite a sua saída. Descobrimos, também, que ninguém
Banco Central operava. Gostaria de saber se há fundamento
fazia contrabando de ouro para o exterior por razões filosónessa informação. Em primeiro lugar, há a questão de natuficas, Sociológicas ou psicológicas. Fazia-se o contrábando para
reza geral, como é que o Banco Central opera, se ele interfere
o exterior para trocá-lo por dólares e vendê-los à nossa socieno mercado paralelo? Se o faz, de que manefra? O Banco ·
dade q'J.e, naquele momento; era absolutamente desassistida,
Central tem ligação- com grandes op-eradores que trabalham
em termos cambiais, no mercado oficial.
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seja com ouro, seja ccnn -dólar ou c9m ôutrã.s moeda~ Iortes?
vista formal, e passo_u a operar no mercado flutuan~e, Se
no ano passado, o Banco Central operava no câmbio comercial
Caso afirmatfvO~ cómo faz isso?
. --~ ,- _ __
Seria importante que nós, no Coniresso Nacional, tivése ouro, agora ele está operando no câmbio comercial e no
semos informações sobre esas operações. Porventura, essas _câmbio flutuante. _O efeito é o mesmo, por()ue injeta câmbio
informações são- consideradas secretas pelo Banco Central flutuante e este pode ser trocado por ouro no Banco Central,
fazendo aquele mesmo circuito que tentei explicar anterior~
ou podem ser reveladas? Agradeceria muito_a V. Ex~ se puder
nos fornecer essas informaoç6es, já que, de acordo ~q_m_seu
mente.
currtculo, V. s~ foi u11_1 dos responsáveis-pela mesa de operaO Banco Céntral, se quiser, pode interferir-=no paralelo,
ções. Trata-se de uma informação relevante para mim e acreporque sempre que_ adminiStra o mercado flutuante, como
dito que também para toda a Casa.
_ este é o irmão siamês do par~lefo~ acaba provocando esse
·· e"fêito.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Tem a palavra
Com relação ao Sr. Najun Turner, ele nunca foi direto
o Sr. Emílio Garófalo Filho.
a~Banco Central. Os dealers do Banco-Central s~o exclusivaO SR. EMÍLIO GARÓFALO FILHO - Co~ m~ito
mente instituiçôes financeiras selecionadas segundo critérios
prazer respondo ao n-obre Senador Eduardo Suplicy. O objedivulgados, e uma pessoa física não pode ser dealer.
tivo básico do Banco _Central, ao longo dos anos, tem sido
O SR. EDUARDO SUPLICY- Nem como instituição
o de comprar divisas, seja na forma de dólares, seja na forma
financeira'? Ele tinha uma institti.Íção financeira. · - -- ·
de ouro, até porque esse fenômeno de reservas de nível alto
O SR. JOÃO HERALDO LIMA -Não que fosse de
émuitó- recente. Nos últimos dez ou doze anos, o Br3.sil sempre
nosso conhecimento.
teve um nível baixo de reservas, sempre teve um-nível delicado
O SR. EDUARDO SUPLICY- Dr. João Herllldo Lie, há pouco tempo, o Senado fixou com quatro meses de
ma, observando seu currículo, vejo que V. s~ tem formação
importação o volume mínimo de reservas.
P.astante interessante, especialmente pot ter completado seus
O objetivo básico sempre foi comprar. O ptóceSso de
estudos na Union School for Social Research, onde economistas
compra, evidentemente, não pode ser desvairado, não pode
coma Robert Helbrowery, Edward J. Neli e outros são conhe~
ser obsessivo, não pode ser contínuo. O Banco Central sempre
cidos por uma contribuição muito aberta ao-pensamento ecotenta comprar aquilo que sobra no mercado: o exportador nómico, que se reflete, pelo que observo, no conteúdo dos
vende, o importador compra e ele tenta buscar aquela sobra.
seus a_rtigos.
_
_
_
Obviamente,- diante da história de seu pensamento É evidente que essa informação não exis~e minuto iiriinu- _ não o conheço pessoalmente, nem seus escritos, ·mas pelos
to; ela vai se_ ajustando com o passar dos dias. Se ~e compra
seus títulos e por sua preocupação Col!l os _e~tudos de l'azinetti,
demais, percebe-se que o· mercado sobe. Então, há necessicom a política salarial, com a dívida interna e a recessão,
dade de devolver um pouco. Esse movimento de compra e
título de alguns de seus trabalhos, e tendo em conta que
venda permite que, ao longo do tempo, haja um ajUste das
.será responsável, junto com _Dr. Emílio Garófalo _Filho, pela
quantidades.
__ _
adrilinistraç-ão da política mone-tária, é-quase natural a formuCom relação-a movimentos especulativos, o Banco Cenlação da seguinte pergunta: Como V. s~ vê a repercussão
tral os detecta claramente observando o preço e as informações
do peso que os acordos internacionais têm tido na economia
que os seus dealers lhe trazem.
brasileira?
Até o ano passado, o Banco Centr8.1 tinha dúaS- opÇões
Sâo esses compromissos que o Brasil assumiU até agora
de operação; opetáva no- mercado de câmbio comercial e no
com os três acordos que o Senado aprovou ao longo do Gomercado de ouro. Quando, por exemplo, operava no mercado
verno Collor; mais esse acordo que está send~ examinado
de câmbio come-rcial e no mercado de ouro·. Quando, por
nos próximos dias, que implica uma obrigação de pagamento
exemplo, o Banco Central vende oure, ·começa a haver no
mercado mais ouro do que os õperadores gostariam de carre- concomitantemente com a obrigação de expansão da base_
monetária, numa compÚlsão qUe nos leva a uma--situação muigar. Esse ouro volta ao Banco Central por meio· da mesa
to crítica: e"tti. relação à capacidade externa de pagamentos
de arbitragem ouro-dólar, como foi dito. Se está sobrando
ou capacidade interna de pagamentos.
ouro, eles vêm ao mêrcado_ e trocam~no· por dólar. Então
Coriio é que o senhor analisa isto, do ponto de vista
começa a haver uma oferta adicional de dólar no mercado,
de se conseguir a retomada de crescimento num menor prazo
o que deprime os preço-s-de forma natural.
possível? E em que medida os acordos. tal como têm sido_
O Câmbio flutUante é arbitrãdo, obs-ervando-se o-Paralelo.
levados adiante, tal como está se propondo novamente, não
Vemos que, ao longo dos anos, eles têm mantido taxa 111:_uito sigriificam Uma dificuldade à retomada do crescimento? V.
parecida, até porque as pessoas, em várias Operações, têm
s~ recomendada um enfoque que fosse ligeiramente diferente?
opção de comprar em um ou em·outro mercado. Por exemplo,
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra
se o paralelo estiver mais baixo; o turista que vai sair áo
o
Dr.
João Heraldo Lima.
País compra o dólar no paralelo. Então, o paralelo tende
O SR. JOÃO HERALDO LIMA - Com relação à mia subir. Se o flutuante estiver mais barato, ele compra no
nha formação, gostaria de dizer algumas poucas palavras, já
flutuante, que tende, então, a subir e buscar, petrtuliü!ill:emente, o equilíbrio de taxas entre esses dois mercados. Assim,
que· o Senador tocou no assunto. Tenho 42 anos, formei-me
se _o Banco Central vende ouro, este vai ao mercado, entra com21 nagradu"ação e, desde então, optei por fazer a pós-grana mesa de arbitragem, transforma-se em dólar, qu-e-vai ao . duação logo em seguida, quer dizer, o mestrado e o doutorado.
mercado flutuante e ali tende a estabilizar os preços.
Essas preocupações, de fato, eu as tive e foram um reflexo
Nesse final de ano, o Banco Central promoVeu uma alte- dos meus estudos há 15 e 20 anos.
Pude, ao ser aluno do Professor Pazinetti, ter com ele
ração nessa estrutura. Ele parou de operar diret~me:1:1te com
um contato estreito e, sobretudo, voltado para as repercusouro, porque é uma operação mais complexa, do ponto de
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sões, à capacidade de_ financiamento de economias em des:n~
volvimento. Trabalhei com ele em modelagem de_econonuas
em desenvolvimento -que, muitas -vezes·, ape~~k de Serem má~
de los teóricos, guardam tJ aços de muita semelhança que me
faziam lembrar a situação da economia brasileira. Portanto,
considero extremamente oportuna a sua pergunta sob este
aspecto.
_.

Com relação aos acordos externos, parece-me que foi
conseguido um enorme avanço nesses últimos anos. Devo

dizer, ·sem qualquer hesitação, que não conheço, pelo fato
de ainda não ter sido designado formalmente Diretor do Banco
Central, não conheço ainda cm detalhes os termos do acordo
encaminhado a esta Casa para exame. Mas, pelo que pude
amealhar de inforrnaçõCS- ulfiinamcnte, parece~me que existem duas providências fundamentais que, tenho certeza, permitirão qu-eesses acordos tenham um impacto mais benéfico
do que maléfico sobre a economia brasileira.
~
.-.
Em primeífo lugar, é a transformação da questao da divida externa numa questão fiscal e não meramente numa ques~
tão cambial. Ou seja. retirar do passivo do Banco Central
todas essas obrigações e entendê-las, de fato, _como elas devem
ser entendidas, corno uma questão físCãl. Aliás, em todo.s
os modelos, que o Senador bt!m conhece, os modelos ?e _ongem Caldar-Pazinetti tratam cxatament~ essa questão .de ba~
lança de pagamento em um cunho emmentemcnte fiscal e
não meramente cambial.
·
Essa providênciá nie parece altamente ' enéfica para o
País. Agora, é necessãrio que toda a sociedade especial~ente
as suas elites, as suas lideranças, como o Cong sso NaCional,
entendam exatamente as repercussõ_cs disso, _u_eF dizer, o
que signifiCa dar um tratamento fiscal à qUeSt
da dívida_
externa.
~
Isso nos leva à segunda característica desses ac dos, desse novo acordo que está sendo _encaminhado, qu é a da
noção, a do conceito dc_cap-acidade de pagamento. E absoluta~
mente indispensável que a capacidade de pagamento do País,
determinada, não exclusivamente. mas princip~lmente, pela
situação das contas públicas, seja factfvel, em prímeiro lugar,
e seja, portanto, passfvel de ser honrada ao longo do tempo.
O que se proCuta, então;é provero·setor públicode recursos
necessários para honrar esses compromiSsos. Entramos,_ portanto, com isso, no âmbito da discu~são do ajuste físcal ne~s
sário. Se o ajuste será maiS Ou "menos benéfic"o_para ampla.s
camadas da população brasileira,não épossfvelm!lda determt- __
nar. Teriho a· Convicção de que o Governo, na sua proposta,
procura distribuir da ~m_e:lhor ~maneira p_ossível_,, do pont? de
vista de custo~benCfíciá social, o ônus desse tipo de aJuste
fiscal sobre a população brasileira como· um todo.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Apenas. Sr. Presidente, gostaria -de ressaltar que, para e~ta qu~~ta-feira:. j_á _que
os dois diretores provavelmente cstarao auxllrando o ~m1stro
Gustavo Krause, gostaria de ter informações bem mais detalhadas sobre estes aspectos do que as que chegaram na Me~s~~
gem, especialmente em relação à capacid_a~e dc_pa~a~_entos.
Seria iioportanfe, inclusive, que aprovettasscmos a oportunidade para avisar aos dois díretores, da ~!~ -~x-~erna e da
área monetária, que este será um assuntosobr~ o q.ual v:amos
ter que nos aprofundar na próxima quinta-feira, pedmdo mfor~
mações detalhadas sobre a capa7ida~e de P.agamento ~-sobre
a repercussão na base monctána. ajuste fiscal, e asstm por _
díante. Obrigado.
.,
o SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Passo a palavra ao Senador Bello Parga.
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O SR. BELLO PARGA ~Sr. Presidente, Srs. Senadores, querO dirigir uma pergunta ao_ Di:. João Beraldo Lima.
Em primeiro lugar, gostaria de assinalar que os alentados
currículos de V. s-a, e as palavras com que_ exprimiram o pensamento _econômico_ de.cada um a mim inspiram confiança para
apoiar as indicações_ do Presidente da República ao Senado.
Ao Dr. João Heraldo, gostaria de fazer uma pergunta,
na qualidade de indiqtdo para o cargo de Diretor de Política
Monetária, relacionada à taxa de juros, elemento preponderante na formulação de uma política mon_et~ria_.
·A nossa Lei Maior, hoje, estabe.lece um limite para a
taxã de juros. Não quero comentar ou entrar .no mérito do
aécrto dessa limitaÇão no corpo da Constituição, mas estamos
num País - isso· para mim é uma"-contradição - em que
há leis que pegam e leis que não_pegam. No caso. do limite
da taxa de juros, verifica-se urna grande controvérsia, porque
esse assunto nunca foi suficientemente esClarecido pelas autoridades monetárias. Quando da indicação do Dr. GuStavo
Loyola, fiz uma indagação nesse sentido.$_ s~ respondeu-fie,
mas a sua resposta não foi totalmente satisfatória. E?t.ão,
quero aqui, neste momento, ao Dr. João Heraldo solicitar
que ele leve essa preocupação, que é coletiva, até mesmo
como defesa da instituição, do Banco Central, no tocante
ao acompanhamento de uma fiscalização da taxa de juros
pelo sistema bancário. O que é taxa real de juros'? Ente.ndo
que o Banco Central deva defini.r isso ~laramente para o SISt~
ma bancário e para o mercado fmancetro, o mercado de _capitais como um todo, porque se tem notíCias de operações,
financiamentos e _que, ou por omissão ou por inclusão da
corre_ção monetária, tomam~se essas ope!açóes como feitas
ao arrepio da lei, pois estariam ultrapa_~sando os 12_% que
a Constituição limita~ Então. gostaria Que o Dr. João Heraldo
nos dissesse alguma ~oisa sobre o que o Banco Central poderia
fazer. Primeiro, definir com mais pormenores, com mais correção", o que é taxa real de juros e como isso poderia ser transmitido numa circular ou resolução do_Banco Central, a fim
de que não passasse à coletiv}dad~_._ à SC?~i~dade, a idéia de
que esse limite da Cónstituição é letra morta.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Com a palavra
o Dr. João Heraldo Lima.
O SR. JOÃO HERALDO LIMA - O que o Banco
Central faz com relaç3o à política monetária e â prática de
juro"s é agir, dentro de determinados limites impostos· pelo
mercado. Dado um determinado quadro fiscal, dada uma determinada situação fiscal, a política mOrietária se move a paitir
desses parâmetros.
·· _ ·
A política monetária vai regular a oferta de moeda e
de títulos, em fl.l_nção de _uma dada situação fiscal. E nesse
sentido, a política monetária,_ digamos assim, aco~oçla-se _a
uma determinada situação fiscal. Torna-se extremamente in:
consistente, perigosamente inconsistente, do ponto de vista
da condução da política macro~_econômica, choques e antagonismos, rr:tuítas vezes insuperáveis, entre uma determinada
estrutura fiscal, uma determina~a política fiscal e uma determínada política monetária. O limite da ação do Banco Central
é objctivo, é real, independentemente, até certo ponto, das
pessoas que estejam no Banco CentraL
_
.
Com relação à definição de taxa de juros real, Senador,
parece-me uma questão que, por um lado, é muito fácil. ironicamente, mas, por oUtro lado, é muito difícil. Por que é muito
fácil?
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No Brasil existem dezenas de índices de preços, mas qual
índice é melhor do que o outro? É o do IBGE? É o dó ,
IPAD? É o da ~GV? Essa proliferação de índices, re-Sultante
dessa longa convivência com a inf!ação, da cdação dé tecnologia inflaCionária Coiná i Socfe-dade brasileira desenvolveu,
pôs-nos à disposição dezenas de índices, todos corretam ente_'
construídos do ponto-de-vista técriíco, mas qual deles é. o índice nacion-al? Qual deles é o índice aceitável por todos?
Uma definiÇão de taxa de juros real passaria, em primeiro
lugar, por uma aceitação, digamos assim, por parte_ de toc:J.a
a sociedade de um índice que fosse reconhecidarnerúe aceito.
Isso torna-se muito difícil, de niodo que e...;;sa definição, que
envolve a percepção que os agentes _econórriícos têm dã inflaR
ção futura. depende muito de como estáRse me"dindo essa
~~-

....

.

-

Para ser mais objetivõ, Senador, não há uma re~posta
clara e precisa para essa questão que o senhor formulou.

O SR. BELLÕ PARGA- V. si, éxatamenté, veio ao
encontro d_o meu pensamento: da dificuldade de estabelecer
uma taxa real de juros, dada a multiplicidade dos_ índices
de correção monetária.
Em contrapartida, eu indicaria ou suger~r!a 9 _estÍ!_do dessa
matéria pelo Banco Central, porque, efetiVanleTife~fl.ão pode
ser deixado às forças de mercado elegerem este ou aquele
índice para as operaçõés,- quer no sistema li"cútCário-=,--q:úer no
mercado de capitais.
Penso que seria uma das funções do Banco Central chegar
·ao estabelecimento de um índice oficial, vamOs- dizer assim,
do próprio Banco Central, primeiramente, com. reiãção ao
sistema bancário e, depois, extensivo às outrãs operações dç
mercado financeiro.
·
O SR, RONAN TITO - Se V, Ex• me permite um
breve aparte, com a concordância do ·presiderite~ O Bancg
Central nunca quis, em nenhum momento, determinar taxa
de juros e nem definü ó que· são -juros reais. Isso é uma
definição política. Se quisesse, a primeira coisa que faria: é
determinar que os empréstimos e as t"ãxas seriam aplicadas
a posteriori. Quando se extingue a inflação, embute.-se a taxa
que se quer. Mas se s.e baixa uma resolução de que os_empréstimos são cobrados pela correção monetária do IBGE e ma:iS
tantos por cento, está definida a taxa de juros. Mas o Banco
Cehtral nunca quis._
c

O SK JOÃO HERALDO LIMA -'Obngado, Senador
Ronan Tito. Aproveitando essa confirmação do meu pensaR
mente pelo Senador, faço esta sugestão aqui para ·quê o Banco
Central promova os estudos e, dentro de u~ prazo razoável,
apresente esse índice, que seri~ oficial, deiXa_n~o ~~m _claro
como seria, porque a· taxa de Jur? r~al, efettvament~, _ve~
depois da correção monetária. Agora·. essacorreçãomonetána
tem várias manei tas de ser feita: ela pode ser dentro de determinado período, mensal ou, até mesmo, cumo parece que
é regra comum no mercado, diária, uma capitalização diária.
Caberia ao Banco Central estabelecer essa ·norm_a, escolher
o indicador, o índice -e a fórmula de capitalização, para que
fiqUe bem-claro e possa, ele próprio, exercer a sua função
fiscalizadora e disciplinadora, principalmente no mercado bancário.
Seria essa, Dr. João Heraldo, a sugestão qu·e faço, por
intermédio de V. S•, ao colegiado do Banco Central.
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O SK JOÃO HERALDO LIMA - Perfeitamente, Senador. Caso o meu nome venha a ser aprovado, levarei essa
Sua preocupação- ao Dr. Loyola, para -poSterior enc~minhamcn-to. -- -O SR BELLO PARGA- É uma preocupação da sociedade.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Passo àpalavra ao Senador Gerson Camata.
O SR, GERSON CAMA TA- Sr, Presidente, Srs, Senadores, Dr. João Heraldo Lima e Dr. Emfiio Garófalo -Filho,
acredito que _esta reunião é exatamente para se apresentar
os currículos que foram encaminhados- ou curriculum vitae,
em latim-, tanto que os dois Relatores se ativeram ao exame
desses currí_culos.
A preocupação qtie eu tinha já foi dissipada com a resposta dada à pergunta feita pelo Senador Eduardo _Suplicy. De
modo que, examinando o currículo do Dr. João Heraldo_Lima,
vejo dois aspectos extremamente positivos, que recomendam
o acatamento do seu nome: primeiro, o grande número de
trabalhos dedicados a temas sociais que ele tem, durante toda
a sua vida de economista, e os cargos que exen:eu, princípalmente na Secretaria da__ Fazenda, em Belo Horizonte, com
o Dr. Rubem Azeredo, onde realizou um excelente trabalho
de recuperação das finanças daquele Município. Esse trabalho
serviu de exemplo a outra capitais brasileiras, inclusive do
meu Estado, que foram lá buscar subsídios, que ajudaram
inclusive a recuperar a prefeitura de Vitória.
O SR. JOÃO HERALDO LI~!-- Obrigado,
QSR. GERSON CAMATA ~O outro aspecto importante, pois tenho me dedicado muito à defesa da_ Iayoura_
cafedra, que está sendo muito desamparada, é que vejo, pelo
menos, quatro tt:abalhos do Dr. João Heraldo Lima dedicados
ao trabalho da lavoura do café em Minas Gerais. É o mesmo
tra_b.ilho d·a lavoura d_o café no. Estado_ do Espírito SantO,
que está agora muito abandonada porque _extinguiram o IBC
ç;_ não deixaram nenhum_.ó_rgão substituto. Acredito que os
cafeicultores:::--- não os exportadores de café -terão no .Banco
Central alguém que va1 se preocupar também com e!e~.
_ O ))r. Emllio Garófalo Filho foi responsável, sem dúvida,
. por essas graf!:des transforri)ações que a politica monet~ria
brasileira sofreu nos últimos tempos, favoráveis ao Brasil e
aos brasileiros, como consumidores, p~rmitindo o acesso do
nosso País ao mercado internaCional, e, inclusive, mdhorand()
a competitividade dos produtos brasileiros, que estão partindo
agora, já que melhoraram competindO: com os estrangeiros
aqui, -para conquiStar quase todo o mercado da América Latina. Uma excelente iniciativa, que_ teve o Sr. Garófalo à_frente.
Vejo um outro aspecto mais pos_itiv_s> -~i~da: c;>Sdois ~pa_!eR _
cem aqUi colnpronietidos com a luta p_ela_ autono~ia do Banco
Oe_ntriil~ por uma Banco Central independente. ~O~!ra _o J?r.
Emnio Garófalo que o corpo técníco do Banco Central já
está preparado para isso, tanto que, com_todas essas mudanças
políticas e essas crises, essas mudanças de diretoria, o Banco
Central não perdeu o rumo dos caminhos que ele deve e
pretende percorrer.
A pOpulação brasileira está consciente, hoje,- e espera
do Banco Central que ele seja não um gUardador de caixa
ou um fornecedor de_ fluxo _mo_netário do Tesouro NaciOnal,
mas que zele 'pela moeda que está no bolso do povo. Se
coloco uma nota de um mil cruzeiros no bolso, no dia 19
de janeiro, a função mais impOrtarite- do Banco Central é

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

que, no dia 31 de dezembro, essa nota valha, efetivamente,
um mil cruzeiros e tenha um poder aquiSítivd de um mil cruzeiros~

Há poucos dias, conversando com alguns amigos meus
que estão no Governg, eu e~t~ya dizendo: junto com c:;ssa
reforma ..fiscal deveria vir a autonomia do Banco Central.
Assim, ele efetÍvamente poderia produzir, mais rapidamente,
os frutos que a sociedade brasileira espera dele e do próprio
Governo, em verdadeira sintonia col!l <? que a sociedade espera.
Acho que ess-e currículo e esse compromiss~ firmado aqui
pelos dois ilustres indicados já são o bastante para que nós
formemos opiniãõ"-em favor da sua homologação.
O SR. JOÃO HERALDO LÍMA- Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) :c- Vamos passar, a-gora, â vota:çãõ--secreta, inicialmente do-Dr. João Heraldo Lima e, em seguida, do Dr. Emllio Garófalo Filho.
O SR. RONAN TITO -Sr. Presidente, -peço a palavra
para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- Tem a palavra
V. EX"

.
O SR. RONAN TITO -Não me ~inScre-vi -durante o
período normal das inscrições por julgar que, não s6 as exposições dos dois eminentes depoentes iriam esclarecer algumas
dúvidas, e, quando não, pelas perguntas. Devo dizer que algumas das dúvidas que remanesciam foram esclarecidas durante
o debate. No entanto, ainda tenho duas dúvidas. Se fosse
possível, gostaria de brevemente çolocar as duas questões:
uma para o Dr. João Heraldo Lima e a outra para o Dr.
Gar6falo.
É possível, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira):_ Com o assentimento do Senador Dario Pereira, a Presidência- concOrda
inteiramente com V. Ex~
O SR. RONAN.TITO_ -'-~Professodoão Heraido Lima,
V. S• falou de tarifas e _disse muito bem: é importantíssimo
que nós tenhamos as nossas tarifas v_~~~ad~ifas, não subsidiadas, para que isso não seja inflacionário. Essa afirmação de
V. s~ conflita um pouco _com as declarações do Presidente
da República, mas tudo bem; espe!amos que o_ Presidente
da República reveja esse pónto-de vista- a questão da Petrobrás, por exemplo, da alteração -~os preços do petróle()._ lj:á
muitos anos, ciitamos tentando- colocar ·as tarifas reais para
que não subsidiemos, iior exemplo, carros de luxo com dinheiro evidentemente sempre do povo, em detrimento da Petrobrás, que chegou ao absurdo de ter um património líquido
de 170 bilhões de dólares, a décima quinta empresa em património do mundo e com faturamc-nro anual de 18 bilhões de
dólares. É o caos total! Uma empresa que fatura 10% do
seu patrimômio!
__ _
Recentemente, ouvimos a advertência do Presidente da
República de que o petróleo não pode subir tanto. Na realidade, acho que o aumento do preço do petróleo é reajuste
da inflação. Tenho certeza de que as tarifas de petróleo, como
estão feitas, ainda estão subadmin1Sttadas, d-e acordo com
o meu entendimento e com meus estudos também.
Mãs, V. S• disse uma série de coisas sobre como coibir
a inflação inclusive com tarifa"s. ·creíO que ·o Minls.téiiO da
Fazenda vai gostar muito dessas sugestõ_es. Mas gostaria de
.. saber o que V. s~ pretende fazer na sua atribuição. Qual
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a política monetária - se não me engano esse é .o :cargo
que v. s~ deverá assumir, .em sendo aprovado - que V.
S• vai adotar como Diretor de Políti'?l Monetária do_ Banco
Centraf?
_
_
_
O Dr. Emüío Garófalo, que me impressionou bastante,
é funcionário de carreira do Banco Central, tem uma familiaridade muito maior com as coisaS do Banco Central, não
é de se estranhar. Sou testemunha da seriedade de V. s~
na condução da Diretoria do Banco do Brasil. Quero dizer,
.de plano, que rejeito aqu_ela nota saída da revista Veja: Sei
_como foi difícil para V. s~. naquele momento, condu:z:tr os
n~gócios e os conduzir de maneira firme, serena e competente.
A minha dúvid_~_agora_ é sobre .Q black. Aliás, _o .Brasil
te-m Um black engraçado, que to_do dia ép!.!-blicado e_~ todos
os jOTnais e na televisã:o. E IÍo mínimo, convenhamos,, um
black clear.
Por outro lado, esse bkack~ segundo as informaÇões Que
tenho, de estimativas -porque n·ão é possível fazer cálculos
exatos e ainda consta -uma parte ciri.zentã do cju.ãnto--to.da
vercJadeirarriente do black no Brasil - iriclusive as dó Banco
.Central, que são avaliações, porque se é bJªck já fica meio
difícil de ser localizado; o black é mínimo etnrelação, digamos,
--at>Valor de dólares das nossasreservas, não te'ifi"üfi'ftt"gtáh:ºe
importância no mercado e o meio cir~ulante nossó. -- --- Não é o caso da Argentina, que teve que dolarizat a
sua economia porque chegou num detenninado mome_m_o ·em
que o meio circulante de dólares ficou muito superior a'b meio
circulante de austrais ou de pesos.
_
_
- · E, -aí, nesse momento, é que fica a minha dúvida grande.
Por que o Banco Central te~ que entra~ no black? Aí o
Banco Central oficializa o bla_ck definitívamente, não só a
Rede! Globo e os outros jornais. O Banco- Central tem que
investir no black. Por quê? Ameaça a nossa mo~da? O Volume
é tão grande assim que existe o perigo de dolarizar a nossa
econ_omia? Por que não deixam o black dispa!ar e que o
mercado o conserte? Se estamos num livre iné"rcadQ de tudo,
por que não deixar esse volume de dinheiro seguir as regras
do mercado? Todas as pessoas que me informaram esse ''ºúmero até hoje, Diretores do Banco Cerir~at, Ministro da Econo-,
mia, Ministros da Fazenda, todos sempre me infonnaram o
seguinte: esse valor é insignificante.
No entanto, as divisas _g_l!_e nos custam tão caro, são tão
difíceis de serem ãniealhadas. De repente, vamos-para o bl_ack
compra 200 milhões de dólares para baixar o black. Po:r que
esse in_teresse grande em oficializar o black?
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Llra)--.:c&m a palavra
o Dr. João Heraldo Lima.
O SR JOÃO HERALDO LIMA- Pois não, S~nad~r
Ronan TitO. Eu go~taria, em Primeito lugar, de esclarecer
__ um pouco melhor o sentido das minhas ~.bservaçõ~s ~9bx:e
tarifas e manifestar a minha interpretação, um pouco_ diferente
daqJJela que o ilustre Senador deu às minhas palavras. Acho
que elas não conflitam, em hipótese n~çhuma, com alguns
pensamentos emitido~ pelo Presidente da República. Ao mencionar aqui os dois exemplos que escolhi, de tarifas de gás
de cozinha_ e ficha telefônica ...
O SR. RONAN TITO - Concordo plenamente com
relação ao gás de cozinha. É uma compensação dentro do
mesmo produto, dentro da mesma empresa. Concordo plenamente. _A minha dúvida é que V. S• falou muito ~e tarifas.
Acho que isso é uma função, não do Banco Central-1~ mas
muito mais do Ministério da Fazenda. Gostaria de saber da
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função de v. s~. que é a política monetária. o "que v. s•
pensa em colocar na prática em termos de política monetária?
O SR. JOÃO HERALDO LIMA -Pois não ..
Todos nós, brasileiros, e também, acreditO, o Banco Cenw
trai, desejamos a retomada do crescimento ~conôro_i_Co.~Dese
jamos fazer com que- o Brasil volte a ter os desempenhos
do ponto de vista económico-finanCeiro que aprese·ntdu em
outros períodos de sua história. A minha participação nesse sentido, Senador,- será de
procurar acomodar a política monetáríã d~ntro das personalidades e das limita-çõés vigentes a:os quesitos príncipãis de
retomada do crescimento económico. Portanto, o assunto tão
candente de taxas de juros merece ser vístõ-aentro dessa perspectiva. Uma queda gradual, lenta, segura, -da taxa de juros
s6 será possível depois de resolvidas algumas questões fiscais.
Uma vez resolvidas essas questões, o nobre Senador pode
ter a certeza de que o Banco Centrai dará a _sua contribuição
de sustentação dessa política de crescimento, dentro dos parâmetros mencionados por mim anteriormente.
Outro exemplo que gostaria de dar: crítica-se muito o
enorme volume de reservas acumuladas pelo Banco Central
e que isso teria, ou hoje poderia ter, um impacto negativo
sobre o crescimento econômico, na medida em que exigiria
uma contrapartida de uma taxa de juros nruito elevada, O
Dr. Garófalo mencionou que, ao longo dos últimos dez, doze
anos, o Brasil viveu vários apertos cambiais, situaçõ_es extremamente aflitivas, principalmente para um País independente,
autónomo, que quer reafirmar a sua presença no cenárío internacional, e se vê, momentaneamente, cm situações. de enorme
aflição Cambial. Esse compromísso de manter a dignidade
nacional, evidentemente que 0 Banco Central dele não pode
abrir mão, mas o acúmuio de reservas internacionais pode
também ser visto sob um ângulo de coadjuvante_ se_cundário
e auxiliar numa política de retomada sustentada do crescimenta económico.
De modo, Senador. que é muito difícil afirmar, 3 priori,
o que se vai fazer. 0 Banco Central procura retirar dos acontecimentos as lições diárias e, a partir delas, corrigir as rotas,
corrigir a sua atuação, mesmo que esteja - como acredito
que esta administra-çâo do Banco Central estará -·comprometido com um projeto de retomada do crescimento econó. mico.
_
·
·
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Com a palavra
o Sr. Emílio Gar6falo, para breves considerações finais.
O SR. EMÍLIO GARÓFALO FILHO - Agradeço ao
nobre Senador as observações elogiosas.
Para ser bastante breve, Senador, o-paralelo,_o mercado
negro, surgiu no Brasil pelo excesso de restrições no mercado
legal. Criou~se tanta restrição ao acesso do cidadão ao mercado legal de dólares e moeda estrangeira que, forçosamente,
surgiu um paralelo. Por isso, ele é tão popular, porque as
pessoas acostumaram-se a recotrer ao paralelo para complementar suas necesSiâades de estudo, de viagem, de sustentação
de famflia no exterior etc. É e~a a mudança que o Banco
Central vem fazendo ao longo dos anos, no sentido de o
mercado legai atender esse black. Inclusive se dizia, no início,
que o nosso objetivo era transformar o black em negro, quer
dizer. deixar restrito· a ele apenas -as operações que ·não são
da alçada do Banoo Central, são da alçada da Polícia FederaL
É essa a idéia.
O SR. RONAN TITO - Qual é a avaliação de V. S•~uanto ao volume de black? Não me refiro àqueles dólares
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que as pessoas têm guardados em casa, que são gastos em
viagem. Refiro-me a esses que giram no inerc·ado. Qual aestimativa de v. s~?
O SR. EMÍLIO GARÓFALO FILHO - Enquanto o
dólar comer:c;ial gira em tornO" de US$ 2 bilhões por dia, o
black não deve passar de US$ 20 milhões.
O SR. EDUARDO SUPLICY ~ Sr. Presidente, peço
a palavra, para um esclarecimento.
. O SR.l'RESIDENTE (Raimundo Lira)- Tem apalavra

v. Ex•

O SR. EDUARDO SUPLJCY- A questão do Senador
Ronan tito suscitou uma dúvida. S. Ex~ perguntou, espe-cificamente, por que razão o Banco Central operava no mercado
de black? E citou uma cifra de US$200 milhões.
O SR. RONAN TITO -Já foram queimadas reservas,
este ano, superiores a US$200 milhões, para sustentar o black
mais_pró~imo do "co~~hão':_._ Por quê?
O SR. EDUARDO SUPLICY- A dúvida foi suscitada
p~I9 seguinte: ao responder a minha pergunta, o Dr. Garófalo
mencionou que o Banco Central não 3.tuava diretamente no
mercado negro, do black; fazia-o através da repercussão que
atuava no mercadu comerciaL Portanto, isso implicava uma
influência indireta no black.
Foi feita a pergunta diretamente e não houve o esclareci~
_mente. O Banco Central atua?

o SR. EMÍLIO GAR ó FALO FILHO -

Claro!

O SR. EDUARDO SUPLICY- Aproveito para fazer
mais uma pergunta.
No caso de um grande operador d?_ black, por exemplo,
como o do Sr. Nejum Turner oi.J de outros, o Banco Central,
por acaso, ainda que não opere com ele, acompanha as grandes
operações feitas por esses grandes operadores? V. S! tem informações sobre essas operações? Apenas para escl~r~~r.
_
OS~. EMÍLIO GARÓFALO FILHO- Obrigado pela
questão.
-- -- Sendo bem sucinto, Senador Eduardo Suplicy, confirmo
_o que havia dito na primeira manífestição: qual<Juer íniervençâo sempre por -via dos mercados legais:_ Por outro lado, o
Banco Central, nos mercados, fala exclusivamente com instituições financeiras sob sua fiscalização. Então, ele não tem
a.cesso direto a "blackis_tas"; faz parte das normas, inclusive.
Os dealers do Banco Central devem prover as informações
necessárias ao bom funcionamen-to- do sistema.
_ O SR. RONAN TITO - É indireto, através do comercial, uma triangular.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Passamos à
votação do Dr. João Heraldo Lima.
A bola branca é "sim"; a bola preta "não".
Em votação. (Pausa.)
Resultado: 16 bolas brancas. (Palmas.)
. Passamos à votação do Dr. Em!lio Garáfalo Filho.
Em votação. (Pausa.)
Resultado: 16 bolas brancas, "sim"; 1 preta, "não". (Palmas)
Ao anunciar o resultado da votação,_ declaro encerrada
a presente _r_e~niãç, agradecen49 __ a _ presença dos Srs. Senadores e dos senhores convidados.
Muito obrigado.
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Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 13 horas.)
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de dispensâ de licitação, de peças para Empilhadeira Clark,
com base no Parecer n~ 293/92, favorável, da Assessoria Jurídi-

ca, nos termos do art. 23, I, do Decreto-Lei n' 2.300/86 e
DESPACHO
PROCESSO N• 1.820/92
ASSUNTO: lnexigibilidade de licitação

art. 20, I, do Ato da Comissão Diretora n~ 31/87, combinado
com o § 1• do art. 2• do Decreto n' 30/91. Ratificação como
determina o art. 24 do retromencionado dispositivo legal do
art. 7' do Decreto n' 449, de 1992.
·

Homologo a inexigibilídade de licitação para aquiSiÇão, juntoà MAQOESTE- Máquinas e Equipamentos Ltda., através

Maia, Diretor Executivo.

·

:Srasma, !O de dezembro de 1992. -

Agaciel da Silva

República Federativa do Brasil
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 282' SESSÃO, EM 14 DE DEZEMBRO
DE 1992
.
1.1-ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1- Oficios do I• Secretário da Cêmara dos Depu·
lados

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos s~
guintes projetos:
-Projeto de Lei da Câmara n•136, de 1992 (n•479/91,
na Casa de origem), que dispõe sobre o recebimento de
honorários de advogado.
-Projeto de Lei da Câmara n• 137, de 1992 (n• 552191
na Casa de origem), que dispõe sobre a obtigatoriedade
de fabricação de tratares e máquínas agrícolas com estrutura de proteção contra capotagem e outros equipamentos
de segurança e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 138, de 1992 (n'
3.382/92, na Casa de origem), que dá nova redação ao
art. 1'da Lei n• 8.438, de 30 de junho de 1992, que prorroga
o termo final do prazo previsto no art. 3"' da Lei n9 8.352,
de 28 de dezembro de 1991 e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n' 139, de 1991 (n•
2.803/92, na Casa de origem), que altera a Lei n• 7.102,
de 20 de junho de 1983.
1.2.2- Requerimento
- N~> 909/92, do Senador Gerson Camata, s61ícitarid0
autorização do Senado para participar da XL VIII Sessão
da Assembléia Geral das Nações Unidas, na qualidade
de Observador Parlamentar.
1.2.3- ComunicaçõeS da Presidência
-Recebimento dos Ofícios n~s 2.508 e 2.509/92, do
Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando pareceres_ referentes a operações de crédito pretendidas pelo
Governo do Estado de Santa Catarina,

-Recebimento das Mensagens n•' 425 e 426, de 1992
862 e 863/92, na origem), pela qual o Senhor Presidente
da República solicita autorização para contratar, mediante
garantia da União, operações de crédito externo junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e OBanco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento_- BIRD, para os fins que especificam.
-Aprovação, pela Comissão Diretora, do Requerimento de Informações n~ 827, de 1992, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho, ao Ministro da Fazenda.
-......Recebimento de Ofício do GoveCno de Santa Catarina, encaminhando documentação necessária à instrução
do Ofício n• S/50, de 1992.
(n~

1.2.4- Discursos do ExpOdiente
SENADOR CHAGAS RODRIGUES - Instalação,
no Estado do Piauí, da 22• Região do Tribunal Regional
do Trabalho.
SENADOR AFFONSO CAMARGO- Colocações
sobre entrevista do Governador Ciro Gomes, Veiculada
em órgão da Imprensa, sob o título "Eu sinto nojo de
políticos ...
SENADOR ÁUREO MELLO -Sugestões apresentadas por S. E r, por ocasião de notícia publicada no jornal
A Crítica, de matéria sob o título "Salvar a Zona Franca:
um devei".
SENADOR HUMBERTO LUCENA- Retrospectiva das atividades legislativas durante o ano de 1992. Considerações sobre os projetas de reformulação dos portos
e Lei Orgânica dos Partidos e apelo para a sua inclusão
-na pauta da convocação extraordinária do Congresso Nacional. Expectativas _quanto ao julgamento do Presidente
afastado Fernando COllor de Mello, no próximo dia 22.
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1.3- ORDEM DO DIA

Projeto de Lei do Senado n"' 326/91, 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. Aprovados o substitutivo e a Subemend3 à Emenda
n~ 1, após parecer de Plenário, ficando prejudicados o projeto e as emendas. A Comissão- Diretora para iedigir o
vencido para o turno suplementar.
- Redação do vencido para o turno suplel!lentar do
Projeto de Lei do Senado n"' 326/9L Aprovada. A Câmara
dos Deputados.

Projeto de Lei da Câmara n' 102/92 (n• 2.920/92, na
Casa de origem), que dispõe sobre a contribuição do empregador rural para a seguridade social e determina_qutras
providências, alterando dis•.wsitivos das Leis n9s -s:212, de
24 de julho de 1991, e 8_135, de dezembro de 199L Aprovado A sanção.
Projeto de Resolução- n!' 97, de 1992, que autoriza

o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de
crédito externo, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, no valor total de cento e·setenta e
três milhões e quinhentos mil dólares, destinada a viabilizar

a implantação do Projeto Corredores de Transportes da-.
quele Estado. Aprovado. À Comissão Diretora para á tedação final.
Redação final do Projeto de Resolução n' 97/92_ Aprovada. À promulgação_
.
Projeto de Resolução Q9 98, de 1992, que autoriza
o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de
crédito externo, no valor de cento e dezessete milhões
de dólares, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento-....;;.. BIRD, destinada ao finailciamento de parcela do Programa de Saneamento Ambiental
da região metropolitana de Curitiba - PROSAM. Aprovado. À Comissão Diretora para a redação final.
-

- Redação final do Projeto de Resolução n' 98/92Aprovada. À promulgação.
Projeto de Resolução n' 67/92, que altera a redação
de dispositivos da Resolução n' 86191, modificada pelaResolução n!' 5/92, ambas do Senado Federal. Retirado da
pauta, nos termos do art. 175, e do Regimento Interno.

Tiragem 1.200 exemplares

Ofício n9 S/50/92, através do qual o GOverno do Estado
de Santa Catarina sOlicita autorização para contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento- BID, no valor total
de cento e cinqüenta e dois milhões e quinhentos mil dólares, destinada a financiar o Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais e o Projeto Corredores de
Transportes, para construção de novas rodovias e restauração das já existentes. Aprovado, após parecer de plenário
favorável, nos termos dos Projetes de R-esolução n-;6 99

e 100, de 1992,
- Redação final do Projeto de Resolução n' 99/92_
Aprovada. À promulgação.

- Rcdação final do Projeto de Resolução n" 100/92
Aprovada.

A promulgação.

Ofício n' S/77/92, através do qual o Governo do Estado
de Goiás solicita autorização para contratar operação de
crédito externo, no valor de dezoito milhões, setecentos
e oitenta e dois mil e quinhentos e cinqüenta dólares, destinada a financiar o Projeto de Desenvolvimento Tecnológico para- o- Pequeno Produtor em Área de Cerrado.
Retirado da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento
Interno.
Projeto de Lei do Senado n9 10/92, que dispõe sobre
o exercício da profissão de Bibliotecário e determina outras
providências~ Discussão encerrada, após parecer de plenário, fi~ando a votação adiada por falta de quorum, tendo
usado da palavra o Sr. Josaphat Marinho.
Ofício n 9 S/63/92, através do qual o Governo do Estado
de São Paulo solicita autorização para contratar operação
de crédito externo,- junto ao Banco Interamericano para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no total de
cento e dezenove milhões de dólares, destinado à implantação do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia
do Guarapiranga. Retirado da pauta, nos termos do art.
175, e, do Regimento Interno.

Ofício n' S/64/92, através do qual o Governo do Estado
de São Paulo solicita autorização pará contratar operação
de crédito externo, no valor de quatrocentos e cinqüenta
milhões de dólares, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, destinada ao financiamento de par-
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cela do Plano de Despoluição -do río Tícté. Discussão encerrada, após parecer de plenário favorável, nos termos
do Projeto de Resolução n• 101192, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n9 91, 1992, de autoria do Senador Beni V eras, que altera artigos do Regulamento Administrativo do Senado Federai, reestrutura o Serviço de Segurança, e dá outras providências. Retirado da pauta, nos
termos do art.-175, e, do Regimento Interno~
Projeto de Resolução n<:> 93, de 1992, que autoriza
o Governo de São Paulo a emitir e colocar no -mercado,
através de ofertas públicas, 2.537.216.271,494 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP,
destinadas a liqüidação da quarta parcela dos precatórios
judiciais, de natureza não alimentar. Discussão encerrada,
ficando a votação adiada por falta de quorum.
Ofício S/59, de 1992, através do qual o Governo do
Estado de Minas Gerais solicita autoriZação ·para contratar
operação de crédito externo junto ao Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimentos- BIRD, no valor
de cento e quarenta e·cinco milhões de dólares americanos.
Discussão encerrada, após parecer de plenário, favorável
nos termos do Projeto de Resolução n9 102192, ficando
a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n• 25/92 (n• 5.807190, na
Casa de origem), que dispõe sobre o mar territorial, a
zona económica exclusiva e a plataforma continental brasileiros, e dá outras providências. Votação adJada por falta
de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n" 84/92, (n~ 79/91 na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado
sobre Registro Internacional de Obras Audivisü.ais, assinado pelo Brasil, em 7 de dezembro de 1989, que resultou
da Conferência Diplomática sobre o Registro Internacional
de Obras Audivisuaís, re.llizada em Genebra, de 10 a 21
de abril de 1989. Votação adiada Por falt"ã Ce quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 86192 (n• 105191,
na Câmara dos Deputados), que aprova·o texto do Tratado
de Extradição, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa.
assinado em Brasília, em 7 de maio -de 1991. Votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 87192 (n• 183192,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e os

Governos da República Argentina e da Re(>ública do Chile
para o Estabelecimento da Sede do Tribunal Arbitral na
Cidade dO -Rio de Janeiro nas Dependências do Comitê
Jurídico Interamericano, celebrado em Assunção, em 30
de outubro de 1991. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei do Senado n• 304/91, que dispõe sobre
a adição de substância atóXica, volátil e de odor aversivo
ao benzeno, tolueno e xileno, seus derivados e compostos
e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
Mensagem n• 368, de 1992 (n• 730192, na origem),
de 20 de nOvembro do corrente_ ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado
a escolha do Doutor José Anselmo de Figueiredo Santiago,
Juiz do Tribunal Regional Federai da 1~ Região, com sede
em Brasília - DF, para exercer o cargo de :Ministro do
Stiperior Tribunal de JustW_a, na vaga reservada .a juízes
dos Tribunais Regionais Federais, decorrentes do Falecimento do_ Ministro Barreto_ Sobral.~ Votação _adJad~ por
falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n 9 I 1/91-Complementar (n<:>
69189-Complementar, na Casa de origem), que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto_ do Ministério
Pú~lic_o dª Uni_ão. Votação adiada por falta de quorum.
1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
-_Requerimento n• 909/92, lido nQ Expediente da presente sessão. Votação adiada, por falta de quorum, após
parecer da comissão competente.
1.3.2- Discurso após a Ordem .:l_o DJa
SENADOR MAURO BÉNEVIDES- Homenagem
pelo transcurso do_ centenário de nascimento do Senador
Edgar Cavalcanti, do Estado do Ceará.
1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses- são

1,4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DOl'RESIDENTE
- N>' 471 a 474, de 1992
3- SECRETARIA-GERAL DA MESA
- Resenha de matérias apreciadas de 1" a 30 de novembro de 1992
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 282a Sessão, em 14 de dezembro de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Aureo Mello, BeiJo Parga e Pedro Teixeira
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso ea:ma-rgo- - Alufzio Bezerra -Antonio Mariz
- Bello Parg_a - Beni Veras- Dario Pereira - Dirceu Carnei-

ro - Elcio Alvares - Esperidiao Amin - Henrique Almeida
-Humberto Lucena- Joao França- Jonas Pinheiro- Lourival Baptista - Mansueto de Lavor -Mauro Benevides - Meíra Filho - Nabor Júnior - Pedro Teixeira - Valmir Campelo_
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O SR. PRESIDENTE (M3uro B~:m~-vides) --:-_A lista de
presença acusa o compareciniento de 20 Srs. Senadores. Havendo número regimental~ çleclaro aberta a sessão.
Sob a proteçã9_ de Deu~, inici_amos_nossos trabalho~.
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expedíente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIOS
Do Sr. 19 Secretário da Câmara dos Deputados, encamiM
obando à revisão do Senad9 autógrafos dos seguintes projetas:
PROJETO DE LEI DA CÂMÁRA- - -- --N• 136, DE 1992
(N• 479/91, na Casa de origem)

Dispõe sobre o recebimento de honorários de advogado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'? A verba recebida pelas pessoas jurídicas de direito público e privado, em decorrência de hQnorários de sucumbência fixados em decisão judicial, deverá compo~ um
fundo a ser distribuído igualitariamente entre os advogados
do respectivo serviço jurídico·;-qualquer que seja o seu regime
de trabalho.
_ . __ _ _____ _ § 19 O disposto ne~te é!~~i_go~ _!!ão _se.AQiicª ao advoga~o
empregador pessoa física e às ~ociedades de ad~ogados,_ ~UJO
critério de divisão dos honorários de sucumbénc1a será objeto
de negociação, acordo coletivo ou decisão normat~va. ,
§ 29 Salvo disposição contratual em contráno, o ac_ivogado fará jus aos honorários da sucumbênciã mesm_o no caS?
de auséncia de serviço jurfdico organizado.___ __
_ .
Art. 29 Esta leí entra em vigor na data de sua publicação.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 4.215, DE 27 DE ABRIL DE 1963
Dispõe sobre o Estatuto da Ordem dos Advogados
do Brasil.
• o o • • • •• o •

~•

• • • •••

·~-• • .~ • • •

• • • • •

•~ •

• • • • .-o • -. • • • • • • o • • • o • • • • • •

"'.f. •• •~-- -~-·~·. :;o

TÍTULO II
Do Exercício da Advocacia
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• !37, DE 1992
(N' 552/91, na Casa de origem)
Dispõe sobre a obrigatoriedade de fabricação de
tratores e máquinas agrícolas com estrutura de proteção
contra capotagem e outros equipamentos de segurança
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
_ _
_
-Art. 19 Os tratares e máquinas agricolas fabricados no
País ou importàdos deverão, obrigatoriamente, dispor de Estrutura de Proteção Contra Capotagem (E PCC), ou de cabine
com estrutura capaz de proteger o operador, em caso de capotagem, tombamento ou empinamento.
Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste artigo
os microtratores e microcultivadores.
Art. 29 Além do disposto no art. 1 9 ~ os tratares e máquinas agrícolas deverão dispor, obrigatoriamente, de cintos de
segurança para o operador, freios para tráfego em estrada,
luzes e símbolos de sinalização e outrosoequipamentos julgados
__
_.
necessários para a segurança do tráfego.
Art. 311 Os tratares e máquinas agrícolas, fabricados no
País ou importados, não poderão emitir ruídos e fumaça, junto
ao operador, acima dos níveis máximos aceitos pelas normas
de segurança e higiene do trabalho.
Art. 49 Os fabricantes nacionais de tratares e máquinas
agrícolas, bem como os.iinportadores, terão prazo de um ano
após a regulamentação desta lei para adaptarem-se a suas
--_
exigências.
_
Art. 59 Após o prazo referido no artigo anterior, ós
modelos de tratares e máquinas agrícolas, nacionais oti importados, com vistas ao cumprimento dessas exigências legais,
deverão ser submetidos a ensaios obrigatórios instituídos pelo
POder Executivo.
Art. 69 O Poder Executivo incentivará e apoiará os programas de pesquisa experimentação destinados à melhoria
das condições de trabalho e de segurança dos operadores de
-tratares e máquinas agrícolas.
Art. 7Q O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 dias, inclusive no que se_ refere a normas e padrões
técnicos a serem exigidos.
- ~- - Art. 89_ Esta lei entra em vigor na data de sua publi~
cação_
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário.
(.À Comisslio de Assuntos Sociais.]

•• ·-·-· ~~----- ••• •••·• •••••••-, •• ;-. ~---.;; •••• ·····~~- •• ; ••••••••••• ; ••• ·-·· •• -->'.. :.o..:-=-· -

CAPÍTULO VI
Dos Honorários Profissionais
Art. 96. A prestação de serviço ptõfissional assegura
aos inscritos na Ordem o direito aos honorários contratados
ou, na falta de contrato, dos que forem fixados na forma
.
desta lei.
Parágrafo único. _O disposto neste artigo não se ~plica:
I - quando o advogado foi nomeado pela Assistência
Judiciária, pela Ordem, ou pelo juiz, salvo nos casos do art.
94;
II - quando se tratar de mandato outorgado por advo~
gado para defesa em processo_ oriundo de ato praticado no
exercício da profissão ou· em ação penal.
(A Comissão de Constituição, JUstiça e Cídãaãri{a.)

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 138, DE 1992
(N' 3.382/92, na Casa de origem)
Dá nova redaçáo ao art. 1~-da tei D' 8.438, de
30 de junbo de 1992, que "prorroga o termo final do
prazo previsto no art. 3• da Lei o• 8.352, de 28 de dezembro de 1991 e dá outras providências".
O CongressO Nacional decreta: Art. 1' O art. 1' da Lei n' 8.438, de 30 de junho de
1992, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1' "Éprorrogadopara30dejunbode1993
o termo final do prazo referido no art. 39 da Lei n9
8.352, de 28 de dezembro de 1991, durante o qual
estão dispensados os trabalhadores demitidos sem justa
causa, para fins de obtenção do seguro desemprego,

Dezembro de 1992
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da comprovação do critériO de habilitação de que trata

o inciso II do art. 3o da Lei
de 1990."
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Do Programa de Seguro-Desemprego

7.998, de 11 de janeiro

Art. 29 Esta lei entra em vigor Da data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 8.438, DE 30 DE JUNHO DE 1992
Prorroga o termo final do prazo previsto no art.
Jt da Lei n• 8.352, de 28 de dezembro de 1991, e dá

Art." 3~' Terá direito à percepção do seguro-desemprego
o trabalhador dispensado sem justa causa que comprove:
I I - ter sido empregado de pessoa jurídica ou pessoa
física a ela equiparada ou ter exercido atividade legalmente
reconhecida como autónoma, durante pelo menos 15 (quinze)
meses nos últimos 24 (vinte e quatro) meses;

outras providências.

(.À Comissão de Assuntos _Sociais.)

O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I' É prorrogado para 31 de dezembro de 1992 o
termo final do prazo referido no art. 39 da Lei n"' 8.352, de
28 de dezembro de 1991, durante o qual estão dispensados
os trabalhadores demitidos sem justa causa, para fins de obtenção do seguro-desemprego, da comprovação do critério de
habilitação de que trata o inciso II do art. 39 da Lei n" 7.998,
de 11 de janeiro de 1990.
·
Art. 29 O benefício decorrente da prorrogação de prazo
de que trata esta lei somente poderá ser usufruído por trabalhadores que ainda não tenham recebido o seguro-desemprego, nos termos do disposto no art. 39 da Lei n" 8.352,
de 28 de dezembro de 1991.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.
BraSI1ia, 30 de junho de 1992; 1719 da Independência

e 104' da República. -FERNANDO COLLOR - Mardlio
Marques Moreira - João Mellão Neto.
LEI N' 8.352, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre as disponibilidades financeiras do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - F AT, e dá outras
providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 3~ Em caráter excepcional e por prazo determinado, os trabalhadores demitidos sem justa causa no período
compreendido entre I' de janeiro de 1992 e 30 de junho de
1992 ficam dispensados, no ato do requerimento do seguro-desemprego, da comprovação do critério de habilitação de que
trata o inciso II do art. 39 da Lei n 9 7.998, de 11 de janeiro
de 1990.

LEI N' 7.998, DE li DE JANEIRO DE!990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o aOO.:
no Salarial, institui o Fundo de Amparo ao TrãbalhadOr
- FAT, e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 139, DE 1992
(N' 2.803/92, na Casa -de origem)
Altera a Lei
o=

n~

7 .102, de 20 de junho de 1983.

O- Congresso Nacional decreta:
O art. 10 da Lei n' 7.102, d., 20 de junho de

·-ceAr!. I'

1983, passa a vigorar cOm a seguinte redação:
"Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de:
I - proceder a vigilância patrimonial das instituiçóes financeiras e de outros estabelecimentos. públicos
ou privados, bem corno a segurança de pessoas físicas;
- II - realizai' o fransporte de valores ou garantir
o transporte de qualquer outro tipo de carga."
Art. -29 AcresCente-se ao art. 10 da Lei n9 7.102, de
20 de junho de 1983, os seguintes-§§ 2~>, 39, 4<:>, 5~> e 6<:>, reniJrnerando-se o atual parágrafo único para § 19 : -

"Art. 10. . .............................................. ..
§ I• .._...................................................... .
§ 2<:> As empresas especializadas em prestação de
serviços de segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma de empresas privadas,
além das hipóte_ses _previstas nos _inci59s do caput deste
artigo, poderão se prestar ao exercício das atividades
de segurança privada a pessoas; a estabelecimentos comerciais, industriais, de prestação de serviços e residenciais; a entidades sem fins lucratiVos; e órgãos e empresas públicas.
§ 39 Serão regidas por esta lei, pelos regulamentos dela decorrentes e pelas disposições da legislação
civil, comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as
empresas definidas no parágrafo anterior.
§ 49 As_ empresas que tenham objeto económico
9i_verso d_a vigilân,cia ostep.siva e do transporte de valores, que utilizem pessoal de quadro funcional próprio,
para execução dessas atividades, ficam obrigadas ao
cumprimento do disposto nesta lei e demais legislações
-pertinentes.
_
- - § 59 É vedado o exercfcio de atividades di segurança e vigilância por empresas _e trabalhadores que
não atendam as exigências contidas nesta lei, tais como,
-j>Orlf'ii:"os, vigias, agentes de segurança, fiscais patrimo_!!!~! _g_uardi!~-~-· ~a~a~i~ta~L~u~rd~s-:notu~os ~-simila-

10338 TerÇa-feira 15
DIÁRIO DOCONGRESSO NACIONAL (Seção 11)
DJ!~mbro de 1992
----~--------------~~
res, quando em exercício da segurança, ostensiva ou
sob a forma de empresas privadas, serão regidas por esta
não, armados ou desarmados.
lei, e ainda pelas_ disposições das legislações civil, comercial
§ 6"' Aos sócios, acionistas, proprie-tários ôi.i fitu.:
e trabalhista.
lares de empresas, órgãos e entidades públi~ ou privaParágrafo único. Os serviçoS de-- vigilância e de transdas e condomínios, q-ue mantiverem corpo de segurança
porte de valores poderão ser executados por uma mesma empróprio, nOS termos do art. 16 desta lei, bem como
presa.
aos tomadores de serviços, pessoas jurídicas ou físicas,
que atuarem à margem do disposto nesta lei, aplicarse-ão as sanções administrativas ou penais cabíveis."
LEGISLAÇÃO CITADA
Art. 3' O art. 15 da Lei n' 7.102, de 20 de junho de
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
1983, passa a vigorar com a seguirite redação:·FEDERATIVADO.BRASIL
.
"Art. 15. Vigilante, para os efeitos -desta lei, é
········································~········-~ ~ ....: .. .............. :... .
o empregado contratado para a execução das atividades
definidas nos inciso I e II do caput e § § 2~>, 39 e 49
TÍTULO VII
do art. 10."
Da Ordem Económica e Financeira
Art. 4' O inciso IV do art. 16 da Lei n' 7.102, de 20
de junho de 1983, paSsa a vigorar com a seguiDte redação:
CAPÍTULO!
Dos Princípios Gerais da
"Art. 16.
·Atividade EconômJca

...

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

•••• -- •• ·.--~~· •• ..:~- •••••••

IV- ter sido aprovado, em curso de formação
de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado_ nos termos desta lei."
Art. 59 Acrescente-se ao art. 20 da Lei n9 7.102, de
20 de junho de 1983, o seguinte inciso X:
- ·
·-·······- .. -····---~····•··-'··="·······"·

"Art. 20.

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

X- rever anualmente a autorização de funcionamento das em presas elencadas no inciso I de te artigo."
Art. 6~ As pessoas físicas e jurídicas, motivo desta lei,
terão prazo de cento e vinte dias para se adaptarem às suas
disposições, sob pena da aplicação das penalidades previstas
no art. 23 da Lei n' 7.102 de 20 de junho de 1983.
Art. 79 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8» Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983
Dispõe sobre segurança para estabelecimentos fi·
nanceiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras
providências.

......A"rt." "J.; .. "ji ·;~d~d~-~- fu~-~i~-~~;~~i~-d~~q~;jq~;~ est;belecimento financeiro onde haja guard_ade valores ou movimentação de numerário, que iião possua sisteina -de segurança
aprovado pelo Banco Central do Brasil, na forma desta lei.
Parágrafo único. Os estabelecimentos financeiros referidos nest~ artigo compreendem banços oficiãís ou privados,
caixas econômica~, sociedades de crédito, associações de poupanças, suas agências, subagências e seções.
••• 0

0 •

0

•••• •••"

~- • •

0

•••• 0

o •• ••

0

0 ;

. -• • • 0

• 0

••

-

c.:.-•• • ••••-.-;~••••

0

•

•

•

;-~ •

•• •

;• _

_.no • -•••

Art. 10. As empresas especializadas em prestação de
serviços de vigilância e de transporte de valores, constituídas

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~- •• _. ...... :~ ~-. n.-..;.;.M •• ;·:.--'.i.-

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade económica, o Estado exercerá, na forma _da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este
detáminante para o setor público e indicativo para o setor
.
_ _
privado.
.. ,l 1» .A lei ~S!é\b.elecer~ as diretrizes e bases do planeja-mento· do deseõvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de
desenvolvimento.
§ 2» A lei apoiará e estimulará o cooperativiSmo e oUtras formas de associativismo.
§ 3» O Estado favorecerá a organização d~ atividade
garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção
do meio ambiente e a promoçao econômico-social dos garimpeiros.
§ 49 As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior
terão prioridade na autorização ou Concessão pata pesquisa
e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas
áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo
com o art. 21, XXV, na forma da lei .
..... ·························-··-·················-;oo: ........... ~-............. .

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

LEI N' 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983
Dlspüe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras
providências.
Art. 10. As empresas especializadas em prestação de
serviços de vigilância e de transporte de valores, constituídas
sob a forma de empresas privadas, serão regidas por esta
lei, e ainda pelas disposições das legislações civil, comercial
e ti"abillhista.
Parágrafo úniço. Os _serviços de vigilância e de transporte de valores poderão ser executados por uma mesma em-presa:••.....•••••••••••.•.•• u ........ ·----~-. -.~~~~~-----····--'•· ••• : •• ;.-.. ~ •• ;. =--.. •••

.... ~-..-..

···················································~···············.....-
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LEI N' 5.764, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1971
Define a Politica Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e dá
outras providências.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -De acordo
com o art. 40 do Regimento Interno, o requerimento que
acaba de ser lido será remetido à Comissão de Relações Exteriores .e Defesa Nacional, devendo ser submetido ao Plenário
após a ürdem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Mauro ~enevides) - A.Presi- dência ·recebeu do Presidente do Banco central do Brasil
os Ofícios n\"1 2.508 e 2.509/92, ericamiiihando, nos termos
CAPÍTULO III
da Resolução n<? 36, de 1992, do Senado Federal, pareceres
Do Objetivo e Classificação das
referentes a operações de crédito pretendidas pelo Governo
Sociedades Cooperativas
do Estado de Santa Catarina.
9
O expediente será despachado à Comissão de Assuntos
Art. 5 As sociedades cooperativas poderão adotar por
objeto qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, Económicos, para ser anexado ao processado do Ofício n~'
assegurando-se-lhes o direito exclusivo e exigindo-se-lhes a S/50, de 1992.
obrigação do uso da expressão "cooperativa" em sua denomio· SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presinação.
-dência- recebeu as Mensagens n;& 425 e 426, de 1992 (n'~"~ 862
Parágrafo úniCo. É vedado_ às cooperativas o ·uso da e 863/92, na órigem);de-14 do corrente, pelas quais o Senhor
expressão "Banco".
Presidente da República, nos termos do art. 52, inCiso V,
Art. 69 As sociedades cooperativas são consideradas:
da ConstituiÇão, solicita autoriZação para contr3tar," mediante···············-······----~-~-----~---············""'--~--·----·····••=-'~?~--'--- garantia da União, Op(!raçóe~ de crédito externo junto _<!.Q
-~.~H·-· ..........._._ .............
-~
~anco lp._teram~ricano de _Desenvo~vimento - BID, e a_o 'San-- co iiiiêrnâêíonai para Reconsiri.lção ·e Deseflv01Vfmêitto ·_
BIRD~ para os fins que especifícain.
(A Comissão de Assuntos Sociais.)
As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
Económicos, para serem anexadas aos processados dõs OfíCios
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe- · n~ S/64 e S/63,.de 1991, respectivamente.
diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiSobre a mesa, requerimento que serâ lido pelo Sr. 1~' 4ência comunica ao Plenário _que a _CoínissãO -Diretora aproSecretário.
vOu,_ eni sUa reunião_ Do dia 8 do corrente, o Requerj.mento
deTnlOniúlções n9 827, de 1992, de autoria do Senador GariÉ lido o seguinte
baldi -AlVes Filho, ao Ministl-o da Fazenda.
O. SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiREQUERIMENTO N• 94l9, DE 1992
dência recebeu oficio_ do Governo do Estado de Santa CataTendo sido designado pelo Senhor Presidente da Repú- rina, encaminhando documentação necessária à instrução do
··
blica para participar da XL VIII Sessão da Assembléia Geral Ofício n' S/50, de 1992.
das Nações Unidas, na qualidade de Observador Parlamentar,
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Ecosolicito aUtoriZação do Senado para aceitar a referida missão, nómicos, para ser anexada ao pi-oOOssado da matéria supranos termos dos arts. 55, III, da Constituição e 40 do Regimento citada.
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneVides) - Concedo
Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1992. - Senador a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena. (Pausa.)
GerSOn Camata: - --No momento, S. Ex~ não -se encontra em plenário.
Concedo a palavra ao nobr~ Senador Chagas R?drigues.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERlORES
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB - PL Pronuncia
DECRETO DE 2 DE DEZEMBRO DE 1992
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
O Presidente da Câmara dos Deputados, no exercido Srs. SenadoreS, comunico à Casa e-à Nação que, na semana
do cargo de Presidente da República, de acordo com o disposto passada, foi instalado no meu Estado, o Piauí. o Tnõunal
no Decreto-Lei n' 1.565, de 5 de setembro de 1939, regula- Regional do Trabalho da 22• Região, tendo jurisdição em
mentado pelo Decreto n' 44.721, de 21 de outubro de 1985, todo o Estado e sede em Teresiila. Foi uma luta da qual
e na Lei n9 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada participaram todos. no meu Estado e aqui nesta Casa do Conpelo Decreto n' 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterado gresso e na Câmara, finalmente vitoriosa.
-O jornãl Correio do Piauí, de quinta-feira última, 10 de
pelos Decretos n~ 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148,
de 15 de setembro de 1980, e 95.670, de 26 de janeiro de dezembro, traz a segll_inte nota:
1988, resolve designar os Senhores Senadores Flaviano ~elo,
''TRT instalado solenemente
FranCis-co Rollemberg e Gersqn Calnata para;- na ,-qualidade
O-Ministro Guimarães Falcão, Presidente do Tride Observadores Parlamentares, integrarem a Delegação do
bunal Superior do Trabalho, presidiu anteontem a insBrasil à XLVII SeSSão da Assembléia Geral das Nações Unitalação oficial do Tribunal Regional do Trabalho, 22~
das.
. _ Região, com a posse dos sete jufzes, sendo quatro togaBrasOia, 2 de dezembro de 1992; 171' da Independência
dos e três classistas.
e 104' da República. - IDSEN PINHEIRO - Luis Felipe
Logo_ em seguida foi realizada uma sessão secreta
Palmeira Lampreia.
para a eleição do presidente e do vice-presidente do
••• u . ' " • • • • • • • • • • • • • __ • • • •
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TRT. O juiz Je"suS -Fernandes de Oliveira fOi eleito
Presidente do TRT do Piauí por 5 votos a 2,' ficando
como viceRpresidente o juiz indicado pela OAB Piauí, Jim Wellington Boavista.
Ontem, às 19 horas, houve a inauguração ·.oficial
do TRT, durante uma sessão solene no auditório da
Ordem dos Advogados do Brasil - !iecçao do Piauí.
Ao ato estiveram presentes o Govéfn~dpr Freit3s Neto,
MiniStro Guimarães Falcão, Ministro Fernando Pimentel e demais autoridades do Estado e convidados da
Justiça do Trabalho."

Sr. Presidente, confesso que experimento uma·-gta"ride
alegria diante dessa notícia. Fui convidado para participar
da instalação mas·, lamentavelmente, náo me foi pOsSível atender ao convite. Eu não_ podia, realment~, ausentar-me de
Brasília.
.
No dia anterior, S_. Ex~ o Sr. Ministro da J_ustiça, Maurício
Corrêa, nosso colega, havia me conVidado para irmos à solenidade de instalação do TRT do Piauí. Seria para mim também
uma grande honra ir na companhia de S. E r, mas fatos posteriore-s também impediram o Ministro de ir a Teresina. _Eu,
igualmente, diante de compromissos na Liderança e na Coniissão Mista de Orçamento, não pude ir ao Estad_o.
Ao fazer esse registro, desejo congratular-me com o TST,
com os trabalhadores, os empresários, os advogados, com
os Membros do MinistériO PUblico e com os juízeS: das Juntas
de Conciliação e Julgamento do Piauí por esse fato que, sem
dúvida alguma, as~inala grande progresso na prestação da
Justiça Trabalhista rio meu Estado.
Já disse aqui que, durante os trabalhos da elabçração
da nossa Constituição, tiVe- oportunidade de oferecer sugestáo
no sentido de que cada Estado da Federação tivesse, pelo
menos, um Tribunal Regional do Trabalho_-disse pelo menos
um porque São Paulo já possufa dois. A sugestão foi aprovada
e incOrporada à Constituição.
Várias vezes ocupei a tribuna desta Casa, para solicitar
ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que remetesse
a() Congresso Nacional o anteprojeto da criação do Tribunal
Regional do Trabalho do meu Estado. A solicitação foi atendida. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de criação
desse Tribunal. Ao chegar o projeto ao Senado, tomei a iniciativa de um requerimento de urgência. O requerimento foi
aprovado, e o projeto também teve o apoio do Senado, sendo
remetido à Presidência da República para a necessária S(inção
e publicação.
--Posteriormente,_quando da luta em favor do projeto de
criação da Procuradoria - Regional _do Trabalho no nosso
Estado, também tomei a iniciativa -de -um requerimento de
urgência e, em tempo relativamente curto 1 o Senado o aprovou.
Ao mo congratular com todas essas entidades, faço-~=""
também com relação ao Senado. Foi uma vitõfía- desta Casa.
Portanto, quero agradecer aos Srs. Senadores pelo apoio que
tivemos desde a primeira hora e, posteríormente, na concessão
da urgência dos dois projetas.
Assim, o Piauí está de parabéns. A nossa Justiça do Trabalho poderá agora funcionar com Umc:- produção muito maior
c os nossos trabá.lhadores já não precisarão dirigir-se a advogados do Estado do Maranhão. InicialmeJ:!.te,_o Tribunal Regional do Trabalho compreendia o Ceará, o Piauf e o Maranhão. Mais tarde, por iniciativa do ex-Presidente José Samey,
foi criado O Tribunal âo Maranhão, com sede em São Luís

-
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e jurisdiÇão no Maranhão e no Piauí. Agora, o Piaufiá--tc::m
o seu Ttibunal Regional do Trabalho.
Leio que foi eleito Preside11_te _-o Juiz do Trab_alho Dr.
Jesus Fernandes de Oliveira; e, V ice-Presidente, indicado pela
OAB, o Dr. Wellington Boa Vista.
Ao encerrar estas palavras, venho desejar o maior êxito
possível a esse Tribunal que irá cumprir suas obrigações regionais a contento, fazendo justiça.
Assim, Sr. Presidente, a Justiça do Trabalho tem mais
um Tribunal e os piauienses poderão contar, no Estado, com
o seu Tribunal Regional do Tr~balho._ Muito obrigado.
_ __ Durante o discurso do Sr. Chagas Rodrigues; o
Sr.- Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Teixeira)- Com a palavra
o nobre Senador Affonso Camargo.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB - PR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, nesta tarde em que estamos quase solitários,
venho trazer a esta Casa uma notícia que me causou absoluta
estranheza, e, se é que o Senador Chagas Rodrigues ainda
não a leu, também terá o mesmo sentimento.
O título da notícia, de autotia do Governador Ciro Gomes, que se encontra em Washirigton, é: "Sinto Õojo de política ...
Trata-se de uma generalização que-nãoe-possTvel aceitar.
Não se pode deixar passar sem registro o nosso repúdio a
esse tipo de afirmação, que, aqui, já-seria séria; em Washington, muito mais séria ainda.
Ao final da entrevista, o jornal O Estado de S. Paulo
pergunta:
"-O Sr. fala com multa mágoa dos políticos. Por quê?"
Responde o Sr. Ciro Gomes:
. "-O Brasil, comO coletividade, como bem comum, não _
existe para a classe política. ·o que move nossos políticos
é interesse pessoal, regional, é o casuísmo. Sinceramente,
o que sinto em relação aos políticos hoje é nojo.?'
Não estou falando agora para lhe criar constrangimento,
mas há maus e bons parlamentares, bons e maus governadores,
assim como há excelentes e maus comerciantes, há sonegadores e não sonegadores, há bons e maus industriais, há bons
e maus trabalhadores. Em toda classe, há aqueles que se
comportam de maneira correta e outros que não. A generalização em relação a políticos é que não posso aceitar de
forma alguma.
_
_
Nós que, por espírito público, ingressamos na política,
criando problemas para a família, desgastes de toda a m:dem,
de tempo, diminuindo o patrimônio pessoal -porque poderiamOs eSt3r. inclusive, em nossos negócios fora da polítiCa
-,e depOis vem o Governador de um Estado, da importância
do Estado do Ceará, fazer uma declaração dessas, generalizando ...
Isso até me surpreendeu por ser uma pessoa da minha
admiração; não tenho por que não dizer que sempre o admirei.
Não sei se foi alguma fonnação tecnocrática, algum problema.
Não posso entender: "o que move nossos políticos_é Q interesse
pessoal"- não é o meu caso-; "regional'?- sim, no caso~
de defender o nosso Estado; "casufsmo" -por quê?
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. EX' um aparte?
O SR. AFFONSO CAMARGO -Pois não.
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O Sr. Humberto Lucena- Quando- v:--Ex~ assomou à
Palavras ou se h9-uve algum equívoco,~as caso as t_enha mesmo proferido, é evidente que S. EX'_--foi infeliz, não poderia
tribuna, dirigi-me ao Senador Chagas Rádrigu_es ]ustaiDente
com o -propósito de chamar a sua atenção para essa entrevista
de nenhum modo ter generalizado. Em toda parte - como
do Governador Ciro Gomes, que tiVe õpõrturiidade também
disse V. Ex~ - há pessoas honestas e desonestas. Isso não
de ler hoje pela manhã. Confesso a V. Ex• que sóu também ocorre só na política, mas sim em todos os_ s.l::gmentos da
um admirador daquele ilustre governador, que tem se desta- sociedade. Se S. Ex~ disse isso foi infeliz e rt3o pOde ter o
cado náo apenas no Nordeste, mas em todo o País, pelo seu
meu apoio. E quandO digo isso, começo j)or mim mesmo:
espírito público, pela sua competência, pelo seu dinamismo,
~. que já morreu, er~ urp comerciante: próspero; meu scigro
sucedendo, à frente do Governo do Ceará, o _ex-Govemádor- - ~r~- u~ind~~trlal, mas, quando entrei na política, eu era ProcuTasso Jereissati, que fOi o· Í'espons~Vel pelo _sãõeamento das rador da Fazenda, mediante concurso público feito no Rio
de Janeiro. Fui para o meu Esfado, elegi-me Deputado Fedefinanças públicas daquele Estado, dando oportunidade ao
atual GoVernador Ciro GOmes de continUar à frente da admi- ral e continuei na política. Por uma questão de étiC3., nunca
nistração pública daquele grande Estado nordestino na ritesma - me tornei empresário e só exerci a advocacia cintes de ser
linha de conduta anterior·, qual seja _a de procurar realmente Deputado Federal e Senador, inclusive porque não tinha temsolucionar os graves problemas qUe afligem o Estado do Cea- _ po. J?.urante ~~o-~ meu mandato, jam_~is exerci qualquer
rá, não Só do ponto de vista económico, ma:s sobretudo _do __ outra atividade, nunca fui empresário e não advogo. De modo
ponto de vista social, por estar ele incluído no co11texto c;ia que V.J~x•, assi!D como _eu e tantos o~troS: sabemos que políticos desonestos sempre houve. No Japão, recentemente, houve
região mais pobre do País e mais populosa, que é o Nordeste.
V. Er leu apenas o fecho da entrevista; se qualquer um de _ um terrível escândalot um dos políticos mais fortes, um dos
nós lesse, ou relesse, que seria o meu caso, essa entrevista, - líderes mais poderosos renunciou a um alto cargo. De modo_
ficaria--realmente impressionado pelo menosprezo com que que, se_ o Governador Ciro Gomes proferiu essas palavras
o Governador Ciro Gomes trata os homens públicos deste a que V. Ex~ se refere, ele- não foi correto, cometeu um erro
de lógica~ confundiu a parte com o .todo e; de nenhum modo,
País, particularmente os políticos, sendo ele um deles. Claro
que S. Ex+ é político, porque, se não o fosse, não teria Chegado- poderia generalizar, porque, nesta Ca~; como em qualquer
ao governo do Ceará indicado pelo seu partido, o PSDB. Casa ou partido político, há homens h )nestos. E o que os
Acho que convém realmente comentar as suas palavras;_ algu- políticos do Brasil têm demonstrado, S< bretudo nos últimos
mas passagens da sua entrevista correspondem .à re_alídade
temJ>9S~_ é um alto se!J.SO de responsabilid. de. Temos os nossos
dos fatos, mas o que causa espécie é juStarilente.essa genera- erros__::_ é evideOte -e, por isso mesm• , procuramos corrilização a que se referiu V. Ex~, de que, para ele, todos os _gi-los, melhorando cada vez mais a nQss~ vida pública. Terepoliticas brasileiros estão situados no mesmo plano e todos mos grandes reform~~ na área do Dir~it · Eleitoral e ::lté na
organização dos partídos. Todos nós quet ~mos_moralizar, caeles lhe causam nojo. Segundo ele, os políticos não fazem
mais do que cuidar de interesses pessoais, regionais e até. . da veZ'·mais, a vida pública. De modo qm , ençerrando essas
casuística, como disse V. Ex~ Acho que V. Ex~ fez muito palavras- fui um pouco extenso, V. Er pt rdoe-me -,quero
bem em trazer ao Senado o debate em tomo dessa entrevista, deixar, aqui, a meu correligionário a minha discordância; danque pode ter seus pontos altos, mas que, na verdade, prima
do o meu próprio exemplo e de muitos OL tros que também
pela injustiça contia 3qU:eles que fazem política neste País.
poderiam ser citados. S. Ex• foi infeliz, não poderia ter dito
isso, sobretudo no exterior. Lembro-me que, em 1964, estava
O SR. AFFONSO CAMARGO -AgradeçO o aparte de em Nova Iorque como observador parlamentar perante a
V. Ex+ e imagino como deve estar se sentindo o nosso ãriiigo, ONU~ designado pelo Prestdente da República, quando tive
Senador Chagas Rodrigues, um dos políticos mais probos que conhecimento de que o Congresso Brasileiro tinha sido fechao Brasil já conheceu.
do em decorrência do Movimento de 64. e a primeira coisa
Realmente, não sei como pOde acontecer, nem quero que fiz foi ausentar-me da ONU para não prestar nenhuma
ficar aqui ~timulado, Só itãO poderia deixar de registrar por- ~ declaração no exterior que pudesse comprometer o meu País.
que essas frases dão o título da entrevista do jornal que é, De modo que foi mais um_exemplo que procurei dar. Se,
afinal, O Estado de S. Paulo.
realmente, o Dr. Círo Go_mes se expressou-dessa forma. discordo de S. Er porque não tem fundamento.
O Sr. Chagas Rodrigues- Permite V.~ Ex• um aparte?
O SR. AFFONSO CAMARGO- Ouço V. Ex•
O SR- AFFONSO CAMARGO - AgradeçQ aparte (;
O Sr. Chagas Rodrigues-Muito-obngado, nobre Senà- o partilhar de preocupações que V. Ex• traz agora. porque,
dor Affonso Camargo. ConfesSo- i'V. EX* que ainda não tive repito, coloco-me no rol dos admiradores do Governador Ci:ro
oportunidade de ler os jornais de hoje, porque minha mulher Gomes, que tem demonstrado ser um bom administrador.
e eu tivemos que levar-nossa filha a uma casa de saúde onde A não ser que por tantos admiradores que possua, tenha
ela se submeteu, hoje, pela manhã, a uma operação.- Estive.: -se considerado dono da verdade e achado que os outros não
mos lá, às 10h e, graças a Deus, ela está passando bem. V. são tão colaboradores do bem comum.
Espero que ele venha a des_~~ntir _essa afirmaçãq, apesar
Ero traz a notícia a esta Casa, que é uma Cãs:a de Senadores
e, portanto, uma Casa de políticos. Confesso ·que úmlbém de fazer parte de uma fmtrevi_sta com pergunhis e respostas
estou um tanto estarrecido._ O nobre Governador Ciro Gomes - não apenas uma frase solta - que ac:r:_:edito deve ter sido
tem realizado uma administração considerada frutíf~ra e auste- feita tranqüilamente, em Washington, com o correspondente
ra. S. Ex• tem conseguido, sobretudo na área da mortalidade do jornal O Estado de S. Paulo. Ele certamente está mais
infantil e materna, na área de saúde em geral, grandes êxitos revoltado do que eu. com todos os políticos que têm espírito
e até recebido elogios de dentro e fora do Brasil, das orgaíli- público e que pensam no povo e no bem comum. Creio que
zações internacionais de saúde. Agora, eSsa notícia!. .. Em os próprios Deputados Estaduais do Ceará, que dão base
primeiro lugar, não sei se S. Ex~ proferiu r~almente essas ao Governo de Ciro Gomes. e ainda os próprios Vereadores
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que lhe ajudaram quando foi Prefeito de Fortaleza, devem _ outra, sóu político. Sempre notei alg() qtJe, }1_3 nossa sociedade,

estar mais indignados do que nós. Sinceram:enlê, esperoque ·considero causar um gtande n:lal ao Brasil: de um lado, o
S. Ex• venha a desmentir, porque é muito ChOdlnte- essa sua militar supor que é o monopoliSta êlo patriotismo - e eü
de_claração. vim de lá -; de outro lado, o civil pen1)ar que determinada
o Sr. Esperidião Amin _v. Ext me permite tim aparte?-- pessoa só é mHítar- po-r -nã'-o -ter iriteligência para ser qutra
coisa- também pensamos que - e issó é um insulto pC:rma0 SR. AFFONSO CAMARGO --Ouço V. Er
nente. Quantas vezes, lembro-me, ainda jovem na carreira,
O Sr. Esperidião Amin - Senador Affonso Camargo, discutindo uma matéria, a pessoa não sabendo que eu era
vou oferecer a V. Ex~. a título de aparte, uma rápida reflexão militar dizia: ''mas tão inteligente, não parece militar". Havia_
a respeito deSse tema, fazendo uma ressalva: aprendi CQm esse tipo de julgamento. Mas vejo também que as pessoas
um grand.e líder político de Santa Catariná, que V .. Ex~ também que--Se vdltãm contra os· políticos e fazem esse tipo de generaconheceu, o Dr. Aderbal Ramos da Silva, do velho PSD, lização:...,_nãoapenascontundente,comoabsolutamenteindeque se aplica à situações como esta um adágiO poplllãr: "quem fensável _: pOdem caminhar rapidamente para Ufll:~ juStífi-_ ·
faz cartaz de trouxa é lavadeira". De uma fon,na ou de outra, -cativa que já vimos com- o mUndO e com Brasil dentrq do
estamos aqui fazendO cartaz de "trqux~" ao comentar 0 assun- -mundo. Essas pessoas que acreditam-que os políticos nada
to. Mas, como foi divulgada uma entrevista com_ perguntas valem ou só valem na medida, exa.~amente, em qire só se
e respostas pela imprensa nacional, por jornais que compõem- interessam pOr si próprios, que não têni patriotismO e dignia chamada grande imprensa brasileira, sem dúvida alguma, dade, no fundo, têm uma raiz fascista. Não quero dizer que
como salienta V. Ext, não sei se seria devido deixar sem um seja este o ponto de vista do Govemador4~ Ceará, até porque
registro.
estou- convenCido de que a_m.ã.nhã t~rell_losuma retificação
'- -dessa CnttC:vistá., que ·nãcr foi bem entendida ou algo semeOSR.AF~NSOCAMARGO-Háaté,SenadorEsperi~
lhante_. Porque não me pare-ce que esse jovem possa jUlgar
dião Amin, aquele outro adágio: "quem cala consente".
-que_~Qti.ilo de que faz parte-que é jusfanlente a vida política
OSr.EsperidiãoAmio-Exat~ente,~nãodáai.mpreS~
-:-possa ser capaz de lhe causar nojo, como se no restO das
são de que isso não fere ninguém ou, o que é pior, pode
atividades humanas essa fosse apenas beleza. Não creio que
também dar a impressão de que não respondemos, porque isso sefa uma mágoa ainda, um ressentimento de quem perdeu
também pensamos que rtáo fazemos parte da classe política; - as eleições. na sua Capital e que todO o seu prestígio te_nh~
como S. E~, o Govem3dor do_ Ceará, penSa. Essa conVersa · sido abalado em parle.-.Nao conheço bem a políticã-áõ-Cearã_
não é nova --pretender ser a flor num pântano é uma via · p~ra saber como foi o resultado das eleições no interior. Mãs
política já conhecida, muito conhecida; xingar o coletivo é talvez tivesse sido um m-omentO de azedume que se traduziu
pessa frase, que é insustentável e_ inaceitável por todos·nós, uma forma confortável, principalmente quando se trata da
classe política, porque não üá atiVidade mais sujeita, felíz- , mesmo ·que se fizesse-1á aquela velha restrição: exceto _as
mente, à devassa e à crítica_ da sociedade cOin<n~SSã-. Tambérii _honrosas exceções _a que me refiro etc. Eu ilão pretendia
é fácil fazer isso, porque Dão-~xiste o siridiCa:tO-dos políticOs.
dato aparte ao discurso de V. Ex~ EStava comentandO coin
Ninguém foi ao Ministério do. Trabalho ou _à Delegacia dq
o .ri;teu Lfder, exatameote, que talvez o assunto nem merecesse,
Trabalho tirar sua carteirinha e, por isso, não- -está sindiça~
porque estamos dando grande vulto a essa informação 1 desde
que cheguei aqui. Ouvi o nobre Líder Humberto Lucena falanlizado, não é obrigado a se sentir alcança.do. Mas eu gostaria
de dizer, em respeito ao próprio autor da frase- um membro _do de. uma maneira muito cautelosa a respeito do assunto;
ilustre da classe política brasileira - que S. Ex' é politico
depois, a indignação oontida do Líder do PSDB; a expressão
com brinco ou sem brinco. Agora, efetivamente, se S. EX. -·do meu tJd:er e, agora, eu também acabei pedindo para inserir
sente nojo da classe política·, temos que sugerir que procu~e
no discurso de V. Ext unl aparte apenas para: assentar que
o asseio mais recomendável para deixar de sentir. É uma
V. E~ faz muito bem em trazer a matéria à baila. Mas, como
expressão descabida que parte de quem ri~o é juiZ; parte . pÓiítico--: e tenho aprendido muito-, é Uni pOuco Prematurode quem é parte. De sorte que, para não fazer mais cartaz
darmos informações oil fazermos reflexões imediatas no dia
para trouxa, paro por aqui, solid3.rizando-ine, de qualquer em__ que lemos o jornal. Nada como espetar vinte e quatro
--- - horas, talvez. Acredito que isso airida será óbjeto de unia
maneira, com a manifestação de V. Er
O SR. AFFONSO CAMARGO _ Senador Esperidião
retificação. Porque se não for, não terá cabimento S. EX'
Am.in, a minha intenção foi, exatamente, a de fazer 0 registro.
continuar na vida política, pois vai tet nojo de si próprio.
O SR. ·AFFONSO CAMARGO -Senador Jarbas PassaRealmente, não estou na linha de ficar falando muito tempo· ·
rinho, e-stamos pensando exatam_eme da mesma forma. Nosso
a respeito de utna frase infeliz sobre os políticos, de um _polí~
· interesse era apenas o de registrar o fato a fim de motivar
tico.
um desmentido, o que esperamos que aconteça.
O Sr. J arbas Passarinho- V. EX' me concede um aparte,
Senador Affonso Camargo?
0_~-:"·. ~~.~Alvares- Pe~ite-m~_ V. Ex• um aparte?
O SR. AFFONSO CAMARGO- Ouço V. EX' com praO SR. AFFONSO CAMARGO - Ouço V. EX'
zer, nobre Senador Jarbas Passarinho.- O Sr•. EleJo Alvares- Nobre Senador, gostaria de esclaO Sr. Jarbas Passarinho -Nobre Senador Affonso Carecer também que hoje, pela manhã, fíqueí surpreso quando
margo, não diria frase infeliz. Ouvi essa expressão do nobre
tomei conhecimento do teor da entrevista do Governador
Ciro Gomes, que generaliza, atinge, de .m~neira ampla, pratiLíder do PSDB, naturalmente chocado, que traduziu isso de
camente, toda a classe política brasileira. Trata-se de -um Go~
maneira a minimizar a ofensa generalizada. A frase é profunvemador jovem, talentoso e que tem demonstrado hon-rar
damente contundente e me preocupa. A minha vida se divide,
praticamente, em duas metades: em uma, fui militar; e na
sobremodo o chamado grupo cearense da política -um grupo
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novo que surgiu de maneira muito brilhante, através da atuação do ex-GoVernador Tasso Jerdssati, hoje Presiâente do
PSBD. Só queria faZer uma montagem de raciocínio. Não
me preocupo com os Deputados Federais e Estaduais, cinjome somente àqueles três Senadores que representam o Ceará
nesta Casa. certamente-~ se realmente S. Er' disse essas palavras - e estou de acordo com o Senador Jarbas Passarillho
-talvez amanhã venha desmentir as mesmas, dizendo que
elas não foram bem interpretadas. Isso, porque S. ~ expressou de forma tão ampla, tão objetiva e contundente que·causa
espanto, principalmente num exame mais meridiano e rápido
das suas declarações. O Presidente do Congresso, Senador
Mauro_ Benevides, por exemplo, hoje, é uma figu'ra nacional.
S. Ex~ tem tido uma atuação nesta Casa que cada vez mais
o eleva perante seus Pares. Acredito que o Ceará deve ter
um orgulho muito grande do político Mauro Benevides, que
hoje é o Presidente do Congresso Nacional. Por outro lado,
aqui há um modelo de pessoa, pelo despojamento, pela inteireza do seu caráter, pela sua dedicação, que é o Senador
Cid Sabóia de Carvalho, homem que sabemos ser rigorosamente pobre, profundamente honrado e, acima de tudo, um
exemplo para os políticos, porque fez do ideal do seu II_l_andato
talvez a razão maior da sua vidil. E deixei por último e~ta
mente essa esplêndida revelação do Ceará, o Senador Beni
Veras, que se elegeu ao lado do Governador Ciro Gomes.
Só posso avaliar o Governador Ciro Gomes na: imagem de
Beni V eras, que tem sido aqui um Senador que, a exemplo
da estrela luminosa de Mauro Benevides, do talent() pennanente de Cid Sabóia de Carvalho, demonstra muito bem que
esse grupo político do Ceará- um grupo muito amplo, tanto
que já há um presidente do PSDB vindo do Ceará- realmente
tem figuras que somente dariam alento. Se _o Governador
se desencantou com algum político, S. Ex• não devia procurar
essa exceçáo, deveria primeiro olhar o seU Estado e, logo
de saída, verificá[ esses três nomes, que são luminosos. Quero_
fazer este registro, até como homenagem ao Senador Beni
Veras, que tem sido uma das mais esplêndidas revelações
de trabalho aqui, no Senado da_ República. Então, perfilho-me
ao lado do Ministro e colegã. Jãrbas Passarinho para dizer:
vou torcer ardorosamente para que amanhã o Go.vemador
Ciro Gomes venha, de público, dizer q~~ não foi _ui!!a declamaneira tão contundente, ter nojo dos políticos. Sou político, orgulho-me muito dessa conçlição, procuro, na modéstia do
meu trabalho, honrar o mandato que me conferiu o povo
do Espírito Santo e tenho certeza, fotografando _o Senado
da República, que é o meu mundo, a minha casa, o meu
convívio, somente temos aqui homens honrados, que procuram, acima de tudo, fazer com que a atividade política se
engrandeça cada vez mais. Portanto, Senador Affonso Camargo, no fundo, torço ardorosamente para que o GoVernador
Ciro Gonies. qUe é Unia es-plê"ndida revelação_de político e
administrador, venha de público dizer que as suas palavras
não foram bem interpretadas pelo repórter.
O SR. AFFONSO CAMARGO :_Agradeço à V. Ex'
pelo aparte. Vou encerrar o roeu pronunciamentõ f!à ~~pec~
tativa de que haja- um desmentido, porque essa afirmação,
como está, não retificada, é da maior gravidade.
Disse bem o Senador Jarbas _Passa.rinho quandq faJc;)U
numa vis;to Jacista, porqt.i"e ã politi"c3, no seu sentido correto,
é a atiVidade mais nobre que existe. Não há atividade mais
nobre que a política, que é exatamente a que cuida do bem
comum. Às vezes, confundem-se políticos com parlamentares,
que são apenas políticos que tém mandato legislativo. Um
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empresário que Se preocUpa com o bem comum, com 3 situação nacional, com a economia. está exercendo uma função
política:; os presidentes de _clubes de serviços não deixam de
Ser políticos; esses que se dispõem, inclusive, a particfpar
de sindicatos de trabalhadores, de sindicatos patronais, tam_bém são políticos em Sentido amplo:
A minha preocupaçâo é essa e creio que captei bem a
do Sen~dor Jarb{ls Passarinho, a profundidade da declaração,
pois sem políticos não há democracia. E há uma ofensa também ao eleitor, porque ninguém chegou aqui por sorteio ou
através do jogo do palitinho. Os que aqui estão foram eleitos
por pessoas que foram às umas. E se alguns não se comportam,
eventu,almente, como deveriam se comportar, cabe ao eleitor
mUdar e melhorar cada vez mais a classe política. Vou ficar
aguardando, junto com V. Ex'S, um ~esmentido do Governador Ciro Gomes.
Muito ·obrigado. (Muito bem! Palmas.)
Documento a que se refere o Sr. Alfonso Camd.rgo
em seu pronunciamento.
Entrevista/CiTo Gomes
"EU SINTO NOJO DOS i>OLí'nCOS"
Washington- Uma das poucas estrelas novas da política
-brasileira, o governador d,o Ceará, Ciro Gomes (PSDB), já
mostra frustração com a vida pública. ''Sinceramente, hoje
b que sintc;> ei_Ilrelação·aos políticos é nojo", afirma. Segundo
-ele, a classe política em _geral não está_preocupada com os
problemas do País. "O que há são interesses Pessoais, regionais, caSuísticos."
Em sUa crítica, ele inclui o PT, que depois de ganhar
algumas prefeituras nas eleições deste ano. ameaça bandear-se
para a defesa do presidencialismo. Parlamentarista, Ciro Calcula que, se o PT der para trás, sua causa estará seriamente
ameaçada. Pior: "Se i~So acontecer, õ Brasil ficará sem saída
institucional para a administrar a crise do Estado, que está
falido e liquidado'"Em Washington para assinar um empréstimo do Banco
- Interamericano de DeSeinvolvimento para ·o Ceará. Ciro concedeu entrevista ao correspondente Paulo Sotero.
Estado - O que mudou de Collor para Itamar?
Cii-0 G'omes - o· :('residente CollOr fez um grande mal
ao BraSil. Ele desmoralizou alguns conceitos importantes. Hoje não gosto de falar nem de ouvir a palavra modernidade.
por exemplo. Modernidade é uma palavra que expressava
o desejo de fazer nosso· País contemporâneo. Outra e privatízação. A privatização é um meio, não Um fim. No casO brasíleiro, é uma forma de retirar do Estadõ um ónus, para viabilizar a execução financeira do setor público. Pessoas bem-intencionadas e lúcidas, que compreendem isso. passaram a
engolir o que estava errado no processo em nome do objetivo
final.
Estado - O presidente em exercício Ç popular neste monieotO? -- - ·
- - Ciro - É visto pela população como homem sinceraniente- Comovido pela pobreza. Mas a pobreza, como a fome,
é impaciente. Quer resultados. Por isso, o universo estratégico
_
_
de Itamar é curto.
Estado - A crítica a Itamar é sobre a indefinição de
prioridades.

Ciro: Acho que o presidente está fazendo o prospecção
de conceitos novos. Algumas das perguntas que ele fez sugerem que preferiria parar o trem para arrumar o que está
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parlamentarista. Se o ~T der pa:ra trás, vai se fonnar uma
errado. Isso, creio, é impossível. Mas as perguntas que faz
sobre custos de empresas estatais, por exemplo, são proce~
frente ampla de defesa do presidencialismo, com ACM, Brizodentes. As estatais brasileiras não têm planilha de custos,
la, Quércia, Maluf._ A alternativa que pode nos levar ao patlaporque aprenderam a viver da indexação.
IDentarismo é o escapismo a que o Brasil tende nas gra~des
Estado - Qual sua expectativa em relação ao governo
crises. Confio em Itamar, mas se ele pratiCar uma política
de represamento de tarifas, afrouxar a política monetária e
depois do impecbment de Collor?
Ciro - Acho que o presidente é honesto, bem intencioR
tenta induzir um crescimento forçado da economia, iremos
para a hiperinflação rapidamente. Se a situação se anarquizar,
nado e ouve. Tem um estilo pessoal um pouco difícil, mas
isso é irrelevante num homem de Estado. Ele precisa é estar
as pessoas vão querer um instrumento de mudança de poder,
cercado de militância, de gente- que queira bem ao Brasil
e_ o único dispotiível é o parlamentarismo. O Brasil tem uma
espéCie -de esperteza coJetiva instintiva. O País quebrou nas
e tenha coragem de lhe dizer o que precisa ser dito. Acho
mãos do Figueiredp. Mas surgiu O escape coletivo de campa~
que ele é aberto para entender.
_
Estado - É com base nessa avaliação que o PSDB anunnha pelas diretas_. A quebra paralisou Sarney. mas apareceu
o escape da eleição direta e a Constituinte. Com Collor, surgiu
_
_
ciou suas disposição de apoiar Itamar?
Ciro - A declaração foj feita -apenas para acabar com
o escapismo do novo, do ant.i-Estado, do Estado como pilantra. Agora, estamos com Itamar, que representa, num primei~
uma fofoca, segundo a qual o partido não estaria apoiando
o presidente. A polftica brasileira anda muito pequenininha,
ro moniento. uma idéía, que está no coração do povo, de
moralidade. Como se isso, qu__e não é irrelevante, fosse sufimiúda e cheia de futricas.·
Estado - O atual governo reflete a ampla coalização que
ciente para saciar a fome dos brasileiros, a necessidade de
votou a ravor do im peachment, mas não parece ser um conjunto
emprego.
capaz de formular um plano de governo e ex~utá-lo. O senhor
Estado - Mas alguém já disse ao presidente eleito que
acredita que o presidente, no pós-impeachment, tentará rormar
nestes dez anos o Brasil não fez o que pret:isa ser feito para
uma base política menor mas coerente e operacioal?
resolver os problemas estruturais do déficit público?
Ciro ·- São as tiagédias do presidencialismo. Esse pro- Ciro ~ O Itamar não é burro não. Ninguém na elite
política está comovido com a situação fiscal. Eles acham que
cesso tem se_ daclo de forma pendular no Brasil nos últimos
dã para retornar o _desenvolvimento. Querem· VinCular reCeita
20 anos. Há uni lnOinento reformista, que encontra resisténcia
com projeto de estradas e coisas assim. É uma esculhambação.
no Congresso. Em seguida, esse momento r.eflui e há c:onciliação com o Congresso, na base da fisiologia. Ita~ar_ .r::epteO Pafs está quebrado. O povo está morrendo de fome. A
culpa é do desarranjo fiscal da União. ~as os políticos no
senta, hoje, o conceito refOrm1sta. AgOra; jà levou uma lição
do Senado, que lhe mandou um recado no caso da nomeação
Congresso estão preocupados é com o lobby das empreiteiras
para vincular receitas. Quem está defendendo vinculaçã_o de
do José Aparecido para embaixador em Portugal. Vários senareceita pública hoje ou é leviano ou é irresponsável. A verdade
dores votaram contra porque não foram aten:cJidos em nome_ainescapável é que precisamos aumentar a receita e diminuir
ções paroquiais.
Estado - Itamar deu a impressão de ser até agora um
e qualificar a despesa. Se tentarmos uma alternativa, cairemos
homem hesitante e irritadiço, características que nãO devem
na hiperinflação.
Estado - O senhor fala com muita mágoa dos políticos.
ajudá-lo em sua tarera e conso~idar uma base de apoio. Qual
seu prognóstico quanto a isso?
Por quê?
Ciro - Acho_ que teremos um momento de d_efiliiÇão
Ciro- O Brasil, como coletividade, como bem comum,
nos primeir-os 60 dias depois de votação do impeachmen_t pelo
não existe para a classe política. O que move nossos políticos
Senado. Itamar terá de se explicitar: Terá de dizer no que
é o interesse pessoal, regional, é o casufsmo. S~nceramente,
acredita e como vê a relação entre o Estado a economia.
o que sinto em relação aos políticos hoje é nojo.
Estado- Qual é suà mai-gem de manobra?
O SR. PRESIDENTE (Pedro Teixeira) -Concedo a palaCiro- Praticamente nenhuma. Não faz diferença se você
vra ao nobre Senador Aureo Mello.
é liberal, comunista ou o diabo no que diz respeito à realidade
brasileira. O Estado está liquidado, falido. _A rec~ita pública
O SR. AUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o seno momento, de 21,6% do PIB, é a menor c!a história do
guinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
País. Mas a elite brasileira está convencida de que o País
nobres Srs. Senadores, a Zona Franca de Manaus atualmente
paga imposto demais. Isso é verdade quanto à _quantidade vem se constituindo em um imenso vazio. GQeSetiij)rego gras~
de impostos, mas mentira no que concerne à arrecadação.
sa na capital amazonense e as pessoas que outrora se abebeEstado - Itamar dJz que quer investir para reduzir a
ravam naquela instituição sentem-se profundamente prejudipobreza, mas não explicou com que dinheiro.
cadas pela decadência que se apossou da mesma.
Ciro- Trata-se, agOra, âe demonstrar a ele que melhor
As soluções para a Zona Franca·têm sido sugeridas por
homenagem que se poderia- fazer à pobreza do Brasil_ seria
diversas pessoas, mas nenhuma delas me parece tão perfeita
dar aos pobres uma moeda. Só os ricos têm moeda o Brasil.
quanto a que foi indicada pelo jornalista Arlindo Porto, que
São as moedas indexadas. O pobre fica- cOm esse tal de cruzei- hoje é Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, mas
ro, que se desmoraliza a cada segundo. Por isso, o maior
que nell! por isso abriu mão da sua qualidade de profissional
benefício que se poderia dar aos pobr~s seria acabar com
de imorensa.
a inflação. E preciso ir à raiz. Não há dlÍvida de que a causa
_ E minha intenção, após ler um artigo intitulado Salvar
central é fiscal.
a Zona Franca: um dever, publicado no jornal A Crítica,
Estado - O Senhor, como o presidente em e-Xercício, é
de Manaus, apresentar um projeto a esta Casa conveiteildo
parlamentarista. De que rorma a atuaçio de governo poderá
e~sas sugestões em artigos de lei, para que seja modificado
influir no plebiscito'?
_
o texto da legislação que criou a Zona Franca, estipulando-se,
Ciro - O parlamentarismo continua tendo chançes, mas
naquilo que for possível no âmbito federal, novas medida~,
menores. O PT está claramente recuando no compromisso
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riovas fórmulas para beneficiar Manaus e o Amazonas em
geraL
· Uma das idéias apontadas por Arlindo_ Porto e que têm
relação com a Zona Franca de Manaus é aquela de que qualquer cidadão nacional pode comprar no estrangeiro produtos
no valor de até 50 dólares, isentos de tributação, e até S(X)
dólares, com tributação simplificada.
-

"Se é posSível fazer essa aquisição no estrangeiro,
por que não em Manaus? também considerando-se que
estamos numa zona de livre comércio?"
Quer dizer, se se pode mandar buscar, digamos, nos Estados Unidos, ou. em qualquer outro país, 50 dólares de produtos
que ali se fabricam sem pagamento de gravames, por ·que
não mandá.r buscar esses produtos em Manaus, onde também
há esses produtos e podem ser adquiridos? Tal permissão
atenuaria a dificuldade de muita gente de comprar, hoje em
dia, produtos na Zona Franca de Manaus, pois ninguém pode
ignorar a situação em que se encontram os preços das pàSSagens de avião, preços esses que impossibilitam muitos daqueles
que querem se abeberar na Zona Franca, adquirir produtos,
conhecer a terra amazónica, de viajar até lá, porque estão
proibitivas e, re31mente, é mais fácil um sulista sair do nossoPaís para ir ao Paraguai em ônibus do que se dirigir a capital
amazonense na carlinga de um avião, pagando ida e volta,
se não estou enganado, mais de 4 milhões de cruzeiros.
Então, a sugestãO é a de que seja dada permiSsão aos
brasileiros de qualquer ponto do País, de comprar mercadorias
··
·
estrangeiras pelo Correio.
"Qualquer cidadão nacional pode comprar, doestrangeiro, produtos· até O limite de 50 dólares isentos
de tributação e até 500 dólares, com tributação simplifiCada. Se é possível faief essa aquisiçãO Do eStrangeiro,
por que não em Manaus, também, considerando-se
que estamos em uma zona de livre comércio? Tal permissão- diz Arlindo Porto -atenuaria a dificuldade
de muita gente comprar produtos na Zona Franca, vindo pessoalmente até aqui - diz ele, lá de M<!naus
- , pois_ a ninguém é dado ignorar que os preços d.as
passagens se tornaram proibitivas."
Seria um grande desafogo para· o comércio ntanaouatà.
"Sugere-se que em atenção às nOrnlãs- reguladoras
da Zona Franca, que estabelecem íserição de tributo
"até o limite de US$ 100", fosse esse total permitido
tirar daqui sem qualquer acréscimo tributário"y mantendo-se no entanto o teta de 500 dólares com tributação
simplificada? conforme estabelece a legislação.
2 -·Atualmente, quem vem a Manaustem o direito de levar uma quota equivalente a US$ 2~000.00 em
mercadorias estrangeiras, sem pagar impostos e mais
US$ 2.800,00 pagando os tributos devidos. Contudo,
devido à redução das tarifas aduaneiras em todo o País,
levar esSa quota excedente não vem mais interessan~o.
Sugere-se transformar esse montante de US$ 2.8·00 em
quota de bagagem desacompanhada, isenta de tributos .
para o viajante, que poderia, mediante uma simples
declaração, despachar essas mercadorias para a cidade
que lhe interessasse, onde seriam vistoriadas e fiscali~
zadas no ato- da entrega e que ocorreria rnêdiante a
apresentação do bilhete de passagem utilizado para
deixar Manaus com o percurso devidamente cumprido."
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Na maioria das cidades onde existe zona franca, não há
fiscalização na saída do aeroporto. No momento em que o
indivíduo embarca levando produtos da zona franca, ele não
é vistoriado; a vistoria dá-se apenas no momento de desembarque. Em Manaus é diferente. Lá o viajante é tra~ado como
verdadeiro criminoso, porque, no momento em que vai embarcar, é totalmente revistado. Os órgãos da fiscalização aduaneira fazem questão de verificar o que o viajante está levando
e assinalar o que porventura esteja fora da quota permitida.
Esse exame seria razoável se feito apenas no ponto de
desembarque, sem que se desse ao aeroporto de Manaus a
conotação de um órgão de vistoria e de fiscalização de pessoas
que não estão, de maneira alguma, querendo fraudar o físco,
mas pura e tão-somente visitar a Zona Franca e auferir as
vantagens que a lei determina naquele organismo para qualquer pessoa.
Esta é outra das boas sugestões contidas no artigo publicado, e~ 9 de dezembro de 1992, pelo mencionado jornalista
Arlindo Porto_
No Brasil, cometeu-se uma verdadeira heresia fiscal, com
a criação de mais três zonas francas: duas em Roraima, na
regiãO do Bomfim e e_m Paracaima; e uma outra em-Macapá,
no território do Estado do Amapá, dando, como conseqüência, um certo desalento para o importador amazonense e para
aquele que, com sacrifício, vein se m·antendo na 'Zona Franca·
com suas casas comerciais e suas firmas de importação.
Não seria mais razoável que se fizesse um verdadeiro
"co-x:redor comhcial", permitindo que os componentes dessas
duas outras zohas francas menores, ipso facto, subsidiárias,
importassem esses produtos diretamente da Zona Franca de
Manaus, "com a mais completa isenção de tributos, movimentando-se, para essas operações, apenas uma nota fiscal de
vendas (B - 1)", sem qualquer outra formalidade e sem
qualquer outro entrave, que servem apenas para alimentar
a hidra burocrática, sem qualquer vantagem para ninguém.
Com essa formulação, Manaus se tomaria um "corredor
de importação" dos mais úteis e dos mais benéficos para aquela
população, porque, na verdade, hoje em dia, a impressão
que se tem em Manaus é que a Zona Franca acabou.
O próprio governador Gilberto M.:estrinho já me disse
em certa palestra informal: "Aureo Mello, a Zona Franca
acabou; a Zona Franca está amortecida; a Zona Franca está
. deseSti:qtulada; a Zona Franca está_ abandonada, quando, na
realidade, ela foi criada para que se dêem estímulos àquela
área, a uma região que tem sido muito desprezada pelo progre~so e que precisá de ser levantada o quanto antes, porque
isso seria altamente lucrativo para todo .o Brasil".
Realmente, estinlular o norte, dar oportunidade para que
haj~ esse intercâmbio financeiro- comercial entre os estados
~nde circula melh2~ente a economia e onde ~ .an;tplia a.
finança seria um ato evidentemente patriótíco; de autodefesa,
uma coisa que entra pelos olhos e não precisa de maiores
explicações_ para que se compreenda.
Realment~, _salvar a Zona Franca é o mesmo que salvar
a Amazónia. Pode ser até que, no futuro, surjam novas medidas visando a integrar melhor o grande pedaço brasileiro que
parece, assim, o deserto exuberante., aquelas áreas imensas
de rios, de casas, distanciadas umas das outras num deserto
de vegetação, paradoxalmente, na luxúria vegetal que é, ao
mesmo tempo, a ausência de vida e a morte, como se fosse
num Saara distante e despovoado. A gente viaja horas e horas,
dias e dias, para encontrar uma casa de palha â beira do
rio, com aquele morador que é quase um misantropo, ali
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plantado com a sua pequena ~oça e nu~a posiç_áo de verdadeiro_ eremitério, porque ele só conta consigo mesmo, cº-m
a sua abnegação e CQ_!U os poderes superiófeS que- 01nduziram
e o destinaram a escolher aquele tipo, aquela modalidade
singular de vida.
O Presidente Castello Bran~o, quando teve a idéia de
convetter·a Zona Franca de Manaus em um pólo_ de verdadeiro
desenvolvimento, o fez com o maiOr espírito de braSilidade,
que se agasalha no coração de todo militar, de todas as Forças
Armadas do Brasil. Felizmente, pelos seus compone-ntes, desde as escolas navais, as de aeronáutica e as Jfiilitare~. receQ~m
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conseguiram modificar o texto da legislação da Zona Franca._
Foi 1,1_111a_ vitória de V. Er, nossa, da Amazônia e do Governo
do Estado. Mas ainda não basta, pois continUa a mesma apatia
e a mesma falta de_ e_~timulo. Prossegue ainda aquela agonia
de Um organismo destinado a soerguer aquela parte do Brasil,
à qual me refiro, tão abandonada e, automaticamente, sofrida
em função da sua dimensão, da sua própria distância.
Sugestões novas aqui vêm para acrescentar força e robustez à Zona Fran_ca. Outra sugestão é a de -que se permita
que os municípios do interior amazonense Sejam autorizados
a comprar produtos importados na Zona Franca, com suspenaquela injeção de patriotismo para va1orizát e amar· a terra são de tributos. Essa importação se faria sem maiores formalibrasileira, como üm todo, não esquecendo, portanto._ a parte dades, mediante apenas a nota fiscal de venda, e_ a própria
maior, mais distante e mais ignorada que, para muit_9s br~i SufraitJ.a concederia aos municípios, castigados pelo êxodo
leiros, é apenas uma figura literária, cirtemal:ógráfica o~ geo- rural, que atraiu grande parte da sua população para Manaus,
gráfica, que eles jamais poderão viSualizar. E~ ao IJle~!llQ tem- na esperança de melhores dias, aJgo como a compensação
po, dando ensejo a que a tradícioilal chamada cobiça interna- às despovoadas unidades municipais amazonenses, aumencional volte os seus olhos aguçados naquela direção, ansiosos tando o movimento de mercadorias no comércio de Manaus.
Parece que já estou vendo, outra vez, aquele movimento
e ciosa, talvez, para, já que o Br~sil não _sabe aproveitar,
eles utilizarem aquela área em benefício dOs -seus países pro- de pessoas, aquele sorriso estimulado dos comerciantes, dos
donos dos empórios situados na Zona Franca, vendo uma
gressistas e adiantados.
finalidade, uma vantagem em_ ~olocar as suas lojas nas áreas
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ permite um apiite?das ruas Marcflio Dias, 24 de Maio, Guilherme Moreira, que
0 SR. AUREO MELLO - Com muita honra, nobre são as ruas principais, onde existeffi Produtos da Zona Franca.
E não se diga que a Zona- Franca está sem estoque. A Zona
·
líder.
Franca continua tendo uma variedade enorme de estoques.
O Sr. Humberto Lucena Ouço V. EX' falar sobre Encontra-se tudo que ali se procura, porque os importadores
a Zona Franca de Manaus que, sem dúvida, apresentou um de Manaus, apesar de tudo, não têm ficado indiferentes, de
grande instrumento de progresso para o Estado do Amazonas, braços cruzados, a essa importação neces~a. Eles voam,
que V. E~ tão bem representa nesta Casa. Desejo lembrar viajam, recebem, requisitam, para que a Zona Ftanca de Maa luta que tivemos, aqui. durante a gest~o do Governo Fernan- naus possa oferecer aos seus compradores uma variedade fando Collor, no sentido de reformulannos a legislação atinente tástica de produtos, que começa desde eletrodomésticos maraã Zona Franca de Manaus. Lembra-se V. Ex\ que participou vilhosos, indo até máquinas, produtos raros, obtidos no extede todos aqueles entendimentos. depois de várias e várias rior, e toda gama de objetos que aguçam o interesse e desperreuniões, envolvendo todos os segmentos da economia nacio- tam o desejo daquele que mora nos centros grarldemente
nal, particularmente da indústria nãcional, dirimindo contro- populosos e que gosta de encontrar uma exceção desse tipo.
vérsias na área de informática, de eletrónicos, cónseguimos, Medidas a serem adotadas pelas próprias autoridades fazenafinal, o substitutivo que foi aqui aprovado, e terminou, depoís dárias do Estado do Amazonas são alvitradas, e essas medidas,
de aprovado pela Câmara dos Deputados, se ttailsfo-muindo sem dúvida, irão ao conhecimento do abnegado Governador
numa nova lei que está em vigor, e acredito que tenhamos -Gilberto Mestrinho de Medeiros }\aposo. Aquele organismo,
contribuído para que a Zona Franca de Manaus viesse a se que está anêmic-O, necessita ser robustecido por decisões que
consolidar. Na verdade, V. Ex• tem razãO quando aborda, eles vocacionados para morar às margens do grande rio, aquenovamente, o assunto, porque a mim me parece muito preocu- les mississipianos do Brasil- sendo que o Amazonas é duzenpante que essa política geral, no sentido de liberalizar, gradati- tas mil vezes mais lindo do que o rio Mississipi, mais pujante,
vamente, as_ importações, se não for bem manipulada, que mais profundo, mais variado e t:nais cria~iYO no- seu plano
eJa não possa realmente vir a prejudicar, mais uma vez 1 a natural- possam, enfim, sentir-sé estimulados e felizes por
Zona Franca de Manaus._ Temos, também, que nos voltar ali estarem, e, ao mesmo tempo, gratificados peJas suas cirpara a situação da Zona Franca, no contexto da reforma ijscal, _cunstâncias de serem brasileiros. mantendo. assim, esse espícuja proposta de emenda çonstitucional está em andamento _ ·rito de país, de pátria. Qu~to mais longínqua é a rechã do
na Câmara dos Deputados e deverá, depois, ser objeto de nosso território, mais acentuado ele é, mais nítido e quente
apreciação pelo Senado Federal. se torna, pOrque está na progressão direta da distância em
O SR. AUREO MELLO - Sou testemunha do esforço relação ao coração da própria pátria.
e da boa vontade de V. Ex•, e como um. gl!!_~de pãtrlota
Precisamos, portanto, todos juntos, com o apoio das forque é, porque se existe, aqUi, dentro ao· ~enado, um coração ças políticas e representativas-do Brasil, dos órgãos de. classe,
largo e bom, idêntico ao de V. Ex\ não haverá outro maior, quer industrial, quer comercial, e, sobretudo, política, dar
porque V. Ex~ é realmente um verdadeiro Parlamentar, no estímulo àquela área e, assim, permitir que prossiga desenvolmelhor sentido da palavra, um patriota, um abnegado e, sobre- vendo-se e industrializando-se o vasto tórax territorial deste
tudo, um homem que tem como proa da sua embarcação País.
uma bondade sem limite, uma bondade, inúmeras vezes, comSempre defendi aqui- e defenderei sempre- a indusprovada. É um homem humano, patriota, um homem que trialização da Ainaiónia: indústria pesada, íildústria de grantransige sempre para ver a felicidade estampada no rosto dos des .çnaquinismos, de máquinas voadoras, de na'l!'ios para os
seus semelhantes, sem prejudicar a justiçá: ·vi no_ gabinete transportes, de locomotivas para cruzar a terra firm-e; sempre
de V. Ex• amazpnenses que aqui vieram~ se esforçaram: e defendi a exploração das riquezas naturais que ali existem
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numa .quantidade fonnidanda, necessitadas e carentes apenas
dos capitais, que podem Vir diretamente não s? de_São Paulo,
do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul,
mas também dos Estados Unidos, da Alemanha, da Europa
em geral e até da América Latina, para assegurar o desenvolvimento associado à soberania de uma região.
Peço a atenção de todos os meus Pares no sentido de _.
melhor conhecê-la, melhor defendê-la e muito batalhar pelo
progresso que a Amazónia representa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Aureo Mel/o, o Sr. Pedro
Teixeira. deixã a cadeira da presidência, -qié é ocupada
pelo Sr. Bel/o Parga.

O SR. PRESIDENTE (Bello Parga)- Concedo a palavra
ao Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB·- PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão_do _orador.)_- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, estamos às vésperas do encerramento da sessão legislativa ordinária deste ano e prestes a sermos convocados para uma sessão extraordin_ária, que deverá iniciar-se
a partir de 16 do corrente. Se fizermoS um retiospecto das
atividades do Congresso Nacional durante o ano de 1992,
sem dúvida, chegaremos à conclusão de que, sem ernhargo
das criticas que temos sofrido permanentemente, realizamos
um trabalho por demais eficiente, não apenas do ponto de
vista da elaboração legislativa, mas também - e sobretudo
-..:.. do ponto de vista políticO - institucionaL
Não tenho em mãos as estatísticas que possam compro=var
o quanto realizamo-s no processo de elaboração legislativa,
mas - se a J,llemória- não me Iãlha - posso ·assegurar a V.
Ex~. Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o Congresso Nacional fez um trabalho digno de nota. TiVemos durante este
ano a apreciação de matérias da maior relevância, não apenas
separadamente, na Câmara e no Senado, mas também nas
sessões conjuntas do Congresso Nacional.
Recordo- me, por exemplo, de que a Câmara_dosJ)eputados e, depois, o Senado aprovaram projeto -de lei da maior
importância relacionado com a legislação eleitoral, uma vez
que, neste ano, renovavam-se os mandatos de milhares e nülhare~ de prefeitos, vice-prefeitos e verCãdores.
É bem verdade que, por uma norma constitucional vigente, essa lei não chegou a_se:r implantada no pleito d_e 1992,
o que obrigou o Tribunal Superior Eleitoral a baixar instruções
que comandaram a realização _d_a_.s eleições _a nível municipal.
Não podemos esquecer tambt!m o grande esforÇo, realizado pela Câmara dos _Deputados e secundado, depois, pelo
Senado Federal, referente, por exemplo, à apreçiaç·ão do Projeto de Lei Complementar sobre a Advocacia Geral da União_.
Esse esforço estendeu-se, fambérn, ao projeto de_ lei que estabelece diretrizes para as concessões no serviÇO Público e que
se encontra, neste momento, em estágio avançado de apreciação nas Comissões Técnicas do Senado Federal; e ao Projeto
de Lei que trata da Modernização dos Porto:s, que, depois
de quase um ano, tramitando na outra Casa do Congresso
Nacional, foi aprovado e agOra está em rase firial d~ análise
pela ComiSSão_ de Assuntos Económicos do Senado.
A imprensa, de um modo geral, particularmente, o jornal
O Globo, tem dedicado especial atenção a esse projeto que,
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sem dúvida, representa uma reforma profunda na estrutura
portuária. Queixa-se a imprensa da demora do andamento
do mesmo. Por se tratar justamente-_de um projeto profundamente inovador, tornou-se polêmico, e as suas controvérsiasestão sendo dirimidas. Já o foram, em parte, na Câmara dos
Deputados, e agora vão sendo trabalhadas no Senado Federal.
To doS estamos em busca de um acordo que faça com que
essa--matéria -ainda -possa vir a· ser votà.da, pelo menos, na
convocação extraordinária do Coilgresso Nacional, que deverá
iniciar-se no próximo dia 16. As duas questões, _ os dois poOtos
fundamentais do Projeto de Modernização de Portos, que
têm criado maior debate na Comissão de Assuntos Económicos, são justamente a questão da gestão da mão-de-obra,
que a Câmara· dos Deputados resolveu retirar do monopólio
dos sindicatos para entregar aos empresários. O Seriado eStá examinando qual a melhor fórmula -para resolver esse problema. E, bem assim, a questão dos chamados terminais privados,
que_ seriam operados no espaço físico dos portos. Isso tem
levantado urna certa celeuma, de vez que, por exemplo, o
Senador Mansueto de Lavor, Relator da matéria na Co-missãO
de Constituição, Justiça e Cídadania, alega que, sendo o espaço físico dos portos do setor público, não poderia haver ali
terminais privados, sem que se arranhasse os dispositivos constitucionais pertinentes. Trata-se, portanto. de pontos não tão
pacíficos.
Daí por que, com a responsabilidade de homens públicos,
sobretudo de legisladores, temos que nos debruçar, mais aprofUndadamente, sobre eles para que possamos chegar, afinal,
a um denominador comum, que represente, pelo menos_, uma
conciliação do grande conflito de interesses que há em torno
desse projeto, entre empregados e empregadores. Numa hora
em que a recessão ainda continua no País - apesar de o
SenhOr" Presidente da Repúblíca, em exercício, estar anunciando que pretende debdá-la - não podemos contribuir
para que mais alguns milhares de trabalhado_~es sejam também
dispensados.
A Câmara do Deputados também tem-_s_e_dedicado à elaboração do novo projeto de Lei Orgânica dos Partidos, sendo
um substitutivo da lavra do Senador João Almeida. Da mesma
maneira, o Senado Federal está a braços com essa matéria,
tendo o Senador José Fogaça como Relator de dois projetas:
_ um da lavra do Senador Fernando Henrique CardOso e outro
dO- Senador Marco Maciel. Já conhecemos o substitutivo -do
Senador José Fogaça em adiantado exame no Senado Federal
e esperamos que, tanto no Senado Federal quanto na Câmara
dos Deputados, essa matéria venha a ser urgentemente debatida e votada, a fim de que possamos dar uma nova configuração ao quadro político partidário brasileiro.
E nesse assUnto. Sr. Presidente, Srs. Senadores. o_ que
mais tem preocupado àqueles que se dedicam ao exame da
matéria é, sem dúvida, a proliferação das chamadas "legendas
de aluguel", que têm funcionado,.sobretudo, nos preitos municipais, como verdadeíras sublegendas,_sem que representem,
na verdade, aquilo que é essenci31 nos partidos políticos, ou
seja, urna definição de caráter programático.
Nesse cas_o_, há uma série de normas que estão sendo
elaboradas, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Sena-do Federal, com_vistas a verse damos cobro a essa proliferação
partidária no melhor_ propósito de consolidarmos o projeto
--·
democrático brasileiro.
-
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através do vídeo, deveriam ter sido reservados aos candidatos
dos partidos mais importantes que, de fato, estavam concorrendo à Presidência da República e que poderiam, por conseO SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço V. Ex• com praguinte,
Qebater perante a opinião pública os grandes problezer.
mas nacionais.
É claro, Sr. Presidente, Srs. Senado~es, que há uma-preoO Sr. Josaphat Marinho- Nobre Líder Humberto Lucena, V. Ex" trata de alguns assuntos e acaba de _focalizar o
cupação muito grande por parte de lideranças importantes
problema relacionado com a estrutura e o funcionamento dos
a OÍ\·.'elnacional, sobretudo no âmbito da esquerda. com rela~
partidos políticos. Permita- me acentuar que V. Exa o faz
ção a esse ponto, mas nós não estamos cogitando de extinguir
partidos que, como bem acentua o nobre Senador José Fogaça
muito bem. Está havendo um equívoco em certo círculo de
no seu brilhante parecer, têm a sua história, por serem repre·
opinião. Ningué.m está prctendeÇldo cancelar a existCncia de
sentativos de um determinado pensamento político nacional.
pequenos partidos. Não é disso que se trata. Defende-se a
existéncia do que V. Ex~ acaba de mencionar: pãttidos repreQuero crer. inclusive, que com urna reforma dessa natureza, de cunho político- partidário, possamos caminhar, ama~
sentativos de parcelas de opinião. Em qualquer país .. os partinh~L- para aquilo que costumo chamar de estratificação ideolódos devem corresponder a nítidas correntes de op}ni~o. Se
todas as pequeninas correntes de opinião fossem converter-se . gica da polítíca brasileira. Não vejo, por exemplo, como pos~
em partidos, a vida pública se tornaria uma Babel. As corrensam homens públicos que __ têm o mesmo pensamento estar
filiados a diferentes siglas partidárias.
tes de opinião aproximadas unem-se num grande partido, num
partido médio. Efctivamente, não devemos permitir 3 multiO iâeal seria, em futuro próximo, seja com o sist~ma
parlamentarista ou o sistenia preSídenciiHsta a vigorar após
plicidade excessiva de partidos, como já se está veÚficando
o plebiscito, que houvesse um só partido de ideologia social
entre nós. Na realidade, muitos deles não funcionam a não
ser para perturbar a vida dos partidos que efetivamente repre- democrática e um só partido de ideologia liberaL Além desses,
sentam correntes de opii-üâo.--Na hora das eleições, esses mi=
haveria o Partido dos Trabalhadores - que já representa
uma_posição de esquerda mais avançada-, um partido comunúsculos partidos interferem para perturbar a formação da~
chapas e a conquista dos votos. Esse é o problema sobre
nista, um partido socialista e assim por diante~ o que nos
levaria a várias posições do-utrinárias. para que nós políticos
o qual devemos refletir maduramente. Ninguém quer prejudicar a multiplicidade de partidos. Pretende-se reduzi-la ao
nos dcfinissemos em torno das idéias e nos abrigássemos.
po..rtanto, cot:rentt!mente, sob a sigla que representasse o nosso
conveniente, ou seja, ao que represente nítidas correntes de
pensamento.
opinião a que devem corresponder os partidos.

O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador?
-

O SR. HUMBERTO LUCENA - Rejubilo-me C<Jm o
O Sr. Josaphat Marinho- Senador Humberto Lucena,
V. Ex• me permite uma nova intervençãO?
aparte de V. Ex\ que vem ao encontrá do pensamento que
exponho neste instante. V. Ex\ p.obre Senador.Josaphat MariO SR. HUMBERTO LUCENA -Com prazer.
nho, não é apenas um dos mais lliiStrcs Senadores desta Casa,
O
Sr. Josaphat Marinho- Além do que V. Exrl salienta.
mas também um pensador eminente, um jurista dos mais culveja-se que na atualidadc, por força da origem dos partidos
tos e·dos mais festejados deste País. V. Ex~ traz à bai!a alguns
ou das circunstâncias em que muitos deles foram formados,
aspectos da maior importância para o debate desta matéria.
Ocorre o que não deve prolongar-se indefinidamente: _a heteroNa verdade, tem havido uma certa distorção daquilo que
geneidade dentro dos partidos. Nos partidos maiores verifipreconizamos~- Como bem acentua o nobre Sena.dor Josaphat
ca--se muito o fenômeno de elementos de tendências absolutaMarinho, ninguém pretende extinguir os pequc:_nos partidos.
O que se quer é que a ConStituiÇffO, que~cstabeleceu pará me-- -mente opostas, que mal convivem para a realízação de eleições. Não quero criticar ninguém, pois todos nós estamos
tros para a organizaçãO da VTaa partidária, venha a ser regy.laM
sujeito_S a essas~ contradiÇões, dada a forma por que se constimentada através de urna lei que estabeleça as condiç:õcs_ em
tuíram_os partidos. Ent.:io, se houver uma reformulação ampla,
que um partido, depois de criado, contiriue funcionando
sem preconceito, Jeve _abrir-se oportunh.lade até a que os
venha a ser extinto. O qUe não podemos permitir é que a
atuais partidos possam declarar-se extintos, para que cada
democracia, que foi restaurada depois de tanta luta, ao longo
cidadão militante, hoje, na vida púhlica, possa tomar o rumo
de mais de 20 anos de autOritarismo militar, venha, amanhã,
que lhe convenha, segundo as novas siglas, as_ tendêJlCias que
a se enfraquecer diante de um quadro que nos deixa a todos
vierém ·a ser redistribuídas. Esse é outro proh!ema que nós
desolados e que começa a·-desacreditáMia em amplos setores
não podemos ignorar, mas que na situação em que nos enconda opinião pública, pelo fato de haver essa multiplicidade
tramo_s permanece com grave prejuízo para,a vid<!_ p_ública. _
de pequenas legendas que _vêm surgindo ultimaffiente no País,
ao sabor, _quase sempre, de interesses pessoais. TiVemos um
O SR. HUMBERTO LUCENA ~ Muito .obrigado a V ...
exemplo disso na sucessão de 1989, quando algumas figuras
Ex·' por inais essa contribuição ao debatt::, nobr~ Senador Josa- que passaram até a integrar o folclore político brasileiro
phat Marinho. Mais uma vez, nós estamos de pleno acordo;
-se apresentavam como candidatos à Presidência da Repúrcal:rpente essa heterogeneidade existe e cria um constranblica nos programas de televisão-, pó r intermédio, juslameritc, gimento muito grande, a todos nós que fazemos vida pública,
dessas pequenas 1egendascque, de uma hora para outra, çonse· -porque, Iitim me.Smo partido, encontramo-nos di_ante_ de_ pesguiram facilmente registr-ar--se provisoriamen-te no.TSE, sem
soas que têm um pensamento dia.rnetralmente oposto ao nosque esses candidatos tivessem a menor representãtividade para
so.
concorrer à primeira magistratura da Nação.
Então, como eu vinha dizendo, à medida em que essas
Isso realmente prejudica o regime democrático na medida
várias vertentes do pensamento político brasileiro fossem crisem que, numa sucessão presidencial como aquela que tivemos,
talizadas em torno de partidos políticos, aí nós não teríamos
aqueles espaços, que foram ocupados por candidatos que não --mais que conviver com essa situação a que' se refere V. Ex'
tinham outra pretensão senão a de se tornarem conhecidos,
E como corolário dessas normas que vão disciplinar o fundo-

c·
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justamente da reforma dos partidos, porque ela só tem sentido, como diz V. Ex-!, se tivermos verdadeiros partidos funcionando de acordo com os programas-preestabelecidos c registrados na Justiça Eleitoral.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, espero que essa matéria
seja incluída também na convocação extraordinária que se
deve iniciar a partir do dia 16 e que será, naturalmente, de
iniciativa dos Srs. Presidentes do _Senado Federal e da Câmara
dos Deputados. Se, por acaso, até o dia 23, que é o término
dessa convocação, não tivermos condições de apreciá-la, que
ela seja incluída numa outra convocação para janeiro, que
também está sendo anunciada, não sei se da iniciatrva-~ 8.lnda
Mas tambt!m não podemos ficar como estamos, numa
uma vez, dos dois Presidentes: do Senado Federal e da Câmara
situação em que a pessoa se candidata a Presidente da Repúdos Deputados, ou do Senhor Presidente da República em
blica, Vice- Pfesidente, GoVernador, Vice-Governador,
exercício. O fato é que precisamos, urgentemente, deliberar
Prefeito, Vice-Prefeito, Senador, Deputado Federal, Estasobre esse as_sunto, para que possamos ter uni.a nova vida
dual, Vereador, e, de repente, por uma divergência qualquer,
partidária neste País e contribuir para o aperfeiço?merito de
porque não tem condições de ser candidato no seu próprio
·
nossas instituições -democrátiCaS. --partido, abandona sua própria legenda, filia-se numa outra,
A mim me parece que a pa-uta da convocação extraor~
tornando~se candidato contra o seu próprio ex-partido.
dinária não deverá se ater apenas a esse projeto, mas deve~se
Essa facilidade de troca de partido deverá realme_nte ser
estender naturalmente àqueles a que já me- referi, além de
extinta, através de normas que regulem a atividade partidária
outros.
e exijam fidclidadeL_
Os projetes que dizem respeito ã concessão dos serviços
públicos, à modernização dos portos, ao projeto da AdvocaO Sr. Josaphat Marinho-Permite-me V. Ex• uma outra
intervenção?
-- cia-Geral da União, naturalmente- à Proposta de Emendã
Constitucional sobre reforma fiscaL. que se encontra ainda
0 SR. HUMBERTO LUCENA - Pois não.
Cll! andamento na Çâmara dos Deputados, todas essas propoO Sr. Josaphat Marinho - Cuida V. Ex• ainda· aí de
sições, pela sua importância, deverão ser objt!to da convooutro aspecto bastante importante da vida dos partidos. Devo
cação extraordinária, sendo de salientar, para concluir, qUe
até informar, e_V. Ex~ deve saber, cu-fui autor do_ documento
essa primeira convocação, entre 16 e 23 do corrente, terá
que, na fase da candidatura de Tancrcdo Neves, foi dirigido
corno principal objetivo decidirmos questões relaciona9-as com
ao Tribunal Superior Eleitoral, sustentando que não vigorava
a competência príV3.tiva do Congre~so Nacional; no caso do
a fidelidade partidária para o Colégio Eleitoral. Tratava~se.
Senado, sobre pec!_idos de autorização de empréstimos de Estaporém. de circunstância excepcional dessa a que V. Ex• se dos e Municípios.
_
_
_ ---·
referiu: estávamos ao_fim do regime discricionário e era preciso
Cóntudo, Sr."Prcsidente, o seu ponto mais alto será, sem
impedir que a ameaça cte violência fosse motivo de coação
~ú_vLda, no próximo dia 22, coi:n -o julga~_entci final ç!q_ Presia Deputados e Senadores.._ Em realidade, na vidã partidária
dente afastado Fernando Collor de MCllo,_ que está sendo
normal de um regime democrático, deve regular a vida dos
envolvido num processo de impe-achment de iniciativa dos
partidos e de seus filiados um regime de fidelidade. Mas peço
cidadãos Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo Laveneere._ O
a V. Ex" que atente para o fato de_ que só teremos um regime
Parecer da Comissão Especial, após aprovado por este Plenáde fidelidade partidária correto reformando-se antes os partirio, transformando-se numa sentença de pronúncia. Naturaldos. É preciso que os partidos se tornem instrumentos de
mente, no próximo dia 22, o S_enado_dará a suapalayra final,
uma ideologia. de um programa, de uma diretriz, enfim, de
agindo - como já disse - , ao encaminhar a aprovação do
uma linha de pem>amento permanente; e que essa linha de
Parecer do nobre Senador Antonio Mariz, na Comissão Espepensamento, exposta por todo o tempo c, particularmente,
cial, sobretudo como instituição,
Será um dia histórico não apenas para o Sen;:~.do, mas
nas campanhas políticas, seja desdobrada cm ação após as
eleições. Porque, na situação atual, os partidos não se reúnem
pãra o Congresso Nacional e para a_ demo.cracia P.rasileira.
normalmente, não deliberam conjuntamente. GOvernadores,
Realmente agi reinOs acima dos partidos e das ideologias, aten~
Prefeitos e Presidente da Repú.blica influem Oa-vida dos parti- do-nos apenas às provas dos autos do processo de impeachdos, convidam quem eles querem para participar do Governo~ ment instaurado contra o_ Senhor Presidente Fernando CoUor_
os partidos são apenas comunicados, quando o são. De sorte _de ~etl5?, afastado temporariamente da Presidência da Repú__
_ __ _
~- __
bliqL
que as decisões se processam à inargem da direçãO partidária.
Era o que eu tinha_ a dizer,_Sr. Presidente. (Muito bem!)
Num regime dessa natureza, é impossível a fidelidade partidária, porque, se os partiâos não ObCdc_ceni a programas e
linhas ideológicas, não poâcril exigir de se-u_S in(Cgrantes solidaCOMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
riedade a tais_caminhos. De acordo com V. EX', estabelecido
o regime democrático, impõe-se o estabelecimento de um
Alfredo Campos- Ai mi r Gabriel- Amazonino Me-ndes
regime' de fidelidade partidária, mas, para que tal ocorra, - Amir Lando - Áureo Mello - César Dias - Chagas
temos que reformular os partidos na sua estrutura e no seu
Rodrigues- Hydekel Freitas- Iram Saraiva- Jarbas Passafuncionamento, parà que eles, obedientes a caminhOs- certos~ rinho -João Calmon - Josaphat Marinho -José Fogaça
possam também impô-los aos seus integrantes.
-'--José Paulo Biso! - José Sarney - Lavoisier Maia -:-Magno Bacelar- Márcio Lacerqa- Marlu_ce Pinto- Nelson
O SR- HUMBERTO LUCENA - Entendo que a fidelidade partidária a ser estabe1eCida deveria- ser um corolário Carneiro -Nelson Wedekin- Odacir Soare-s.
namento e a extinção dos partidos, creio que outro aspecto
também fundamental é o de es_tabdecermos regras mais rigorosas para a fidelidade partidária. Porque nós saímos daquela
camisa-de-força que os a tos institucionaís- críarahl, através da
qual se estabelecia numa norma que perderia à mandato aqUele titular que deixasse o_ partido sob cuja legenda se elegeu,
sem que se lhe desse qualquer condição de defesa, num processo regular. Realmente~ nós n-ão poderíamos concordar que
esse caminho continuasse a ser trilhado, porque ele representava um resquício de autoritarismo e por isso foi abolido
-definitivamente do nosso ordenamento político.
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No mérito, a contribuição oferecida nas emendas ora
apreciadas é indiscutível. A região amazônicá, embora apresente características geográficas tão diverSa~_ daquelas encontradas no Nordeste brasileiro, configura situação de igual caO SR. PRESIDENTE (Áureo Mello) ·-Esgotado-ote~po rêilcia e disparidade .s6cio-ec6nôniíca, em cOmparação com·
as demais regiões do Pais.
destinado ao Expediente.
Além disso, a fundamentação do PLS n' 326191 se apóia
Passa-se à
exatamente no esforço extraordinário e_ continuado~ necessário à diminuição do desequilíbrio inter-regional brasileiro
ORDEM DO DIA
e, neste contexto, há que se reconhecer como igualmente
Sob~e a mesa,_ requerimento que será 1id0 pelo Sr. r
deprimidas as regiões Norte e Nordeste.
Secretário.
- A Emenda n"' 1, proposta pelo Senador Júlio Campos,
inclui a Amazónia Legal no Substitutivo oferecido pelo RelaÉ lido o seguinte
tor, criando, ainda, em conseqüência, a ComiSSão de Conversão
da Dívida Externa para a Amazônia - CODAM e preREQUERIMENTO N• 910, DE 1992
vendo a participação da Superintendência do DesenvolvimenNos termos do art.l75, alínead, dQ_Regimento Interno, to da Amazónia - SUDAM e do Banoo da Amazônia ...:.
requeiro inversão da Ofdem do Dia, a fill}. de. que a matéria
BASA, para, ao lado do Banco Nacional de Desenvolvimento
constante dos itens 1 e 8 -~eja,m submetidas ao Plenário em Económico e Social- BNDES, apreciarem, para a Amazôúltimo e primeiro lugar, respectivamente.
nia, os projetas a serem financiados com os recursos advindes
Saia das Sessões, 14 de dezembro de 1992.- Humberto da conversão da dívida externa brasileira.__
_
__ _
Lucena.
A Emenda n9 2, de autoria do Senador H~rique Almeida
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) --,Aprovado o re- utiliza a designação de ·~região Norte" para inclusão no PLS
e, embora igualmente proponha a participação da Sudam e
querimento, será feita-a inVerSão solicitada.
do Basa na análise dos projetes, prevé uma única Comissão
Passe-se ao Item 8:
- a Comissão de Conversão da Dívida Externa para o Norte/
Nordeste(CODENN), integrada por todos os órgãos.
PROJETO DE LEI DO SENÃDO NÓ 326, bE199i
Entendemos que a designação de Amazônia Legal, assim
como a subdivisão da Comissão para Conveisão da Dívida
Externa, ate-nd-erão inelhor aos objetivos das emendas apre(Em regime de urgência, nos termoS-dO
sentadas. A área definida corilo Amazônia Legal além de
art. 336, c, do Regimento Interno)
compreender espaço mais arilpío e homogéneo caracteriza
Discussâo, eni turno único, do Projeto dC 'Lei do com maior propriedade a regiãO care_nte de in~ntivos ao deSenado n"' 326, de 1991, de autoria do Senador Hum- senvolvimento. A .subdivisão das comissões, por outro lado,
berto Lucena, que autoriza a conversãO em cruzeiros- permitirá uma análise mais detalhada das propostas de finanda dívida externa brasileira, para fin3ncíamento de pro- ciamento, entre órgãos voltados _para a realidade: de _cada rejetas destinados ao desenvolvimento sócio-econômico gião, que, conforme enfatizado, possuem caracterfsticas, JuiOda região Nordeste~ e dá outras providências. (Depen- ridades, e por conseguinte, vetares de desenvolvimento, basdendo de parecer.)
tante diferenciados.
Além do mérito, aCima justificado, ~ço_mendamos a
Concedo a palavra ao- nobre Senador Bello Parga para
aprovação da Emenda n-? 1 do Senador Júlio Campos, na proferir parecer.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para emitir pare- forma da seguinte subemenda:
"Dê-se aos arts. 1'? e 29 a Seguiilte redação:
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, emito o meu parecer,
Art. 19 Fica- autoriZada a coriVersão em cruZeiros
que é o da Comissão de Assuntos Económicos, em plenário,
-----_dOs títulos da dívida externa brasileira que se destinem
sobre as emendas apresentadas pelos Senadores Júlio Campos
-ao financiamento de projetas relevantes para o desene Henrique Almeida ao Projeto de Lei do Senado n' 326,
volvimento sócio-económico do Nordeste e da Amade 1991, de autoria do Senador Humberto Lucena.
Zónia Legal.
Sr. Presidente, passo a ler integrãlmente o parecer:
Foi apresentado ao exame da Comissão de Assuntos EcoArt. 2"' A emissão dos cruzeiros far-se-á sem deságio e sua liberação dar-se-á de acordo com o crononómicos o Projeto de Lei do Senado n' 326/91, da lavra do
grama de implantação dos empreendimentos, com base
ilustre Senador Humberto Lucena que "autoriza a conversão
em análise conjunta desenvolvida pelo BNDES- Banem cruzeiros da dívida externa brasileira, para ·projetas destinados ao desenvolvimento sócio-económico da região Nor- co Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social,
com o Banco do Nordeste do Brasil- BNB e SUDEdeste, e dá outras providências".
NE -Superintendência do Desenvolvimento do NorO Relator da matéria, em plenário, opinou favoraveldeste-, para o Nóideste; e com o Banco da Amazônia
mente à sua aprovação, nos termos ~e Substitutivo. Aberto -e_ SUDAM -_Superintendência dO D"eSenvolvimento
o prazo para oferecimento de emendas, ao meSmo foram apreda Amazónia -, para a Amazônia Legai, que os recosentadas duas emendas de autoria dos Senadores Júlio Campos
mendarão ao Banco CeDtral do Brasil.
e Henrique Almeida.
§ I• ..............................., ....•..•....••...........•.
Ambas as emendas propõem a inclusão da região amazó§ 29 Para processamento das análises, as instituinica para, ao lado da região Nordeste, ser beneficiária dos
ções referidas neste artigo deverão com:}X)t a Comissão
recursos advindes da conversão da dívida externa brasileira,
de Conversão da Dívida Externa para o Nordeste para projetos que promovãm o seu m"aior desenvOlvimentO.

Durante o discurso do Sr. Huinb"érto Lucena, -o
Sr. Bel/o Parga, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Áureo Mel/o.
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CODEN, e a ComisSão de Conversão da Dívida Exter-

na para a Amazônia Legal, que apreciarão os projetas
a elas submetidos, considerando prioritariamente: I - ·«·-~····· ...•........., .................................... .
II - .... •• ... •o·n •n•n••••,. •n•••• -<. . ••nm><«ow'-•"'•••
III - ...................... ,..... -.......-.... .,. ...... ~·······'' -

Em conseqüéncia, fica prejudicada
É o parecer, Sr. Presidente.

ãEffiend~
o_

n9 2.
-

O Sr. Aureo Me/lo deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr._ Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ....:o parecer
conclui favoravelmente à Emenda n<? 1, nos termos da subemenda que apresenta e pela prejudicialidade da- Emenda ri'?
2.

Completada a instrução da matéria, pãssa-se à discussão
do projeto, do subStitutivo, da emenda e da subemenda, em
turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Sobre a mesa, requerimento que será lidO- pelo Sr. 1<?
SecretáríO.
-É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 911, DE 1992
Nos termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, alínea d,
do Regimento Interno, requeiro preferência para votação do
Substitutivo, oferecido como conclusão do Parecer de Plená~
rio, Relator: Senador Divaldo Suruagy, ao Projeto de Lei
do Senado n··' 326, de 1991, que autoriza--a conversão em
cruzeiros da dívida externa brasileira, para finanCiamento de
projetes destinados ao desenvolvimento sociO~econômico da
região Nordeste, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1992.- Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidei) -Em votação
o substituüvO oferecido pdo Relator como condusãO ·_da__sc_u
parecer de plenário, ressalvada a subemenda. (PaUsa~)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)_
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA)- Sr. Presidente, declaro que me abstive de votar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Aprovado.
com abstenção do SenadOr Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a subemenda de Plenário à Emenda n" 1.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perman_ecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Ficam prejuâie<:iâos ó projeio e as cmelidas a ele oferecidas.
A matl!ria vahl Comissão Diretora, a fim de· ser re_digido
o vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
sa, parecer que será_ lido pelo Sr. l'' Secretário.
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Ê lido o seguinte

PARECER N• 456, DE 1992
(Da Comissão bif~to_(a)
Redação do vencido para o turno suplementar do
Projeto de Lei do Senado n~ 326, de 1991.
A Comissão Diretora apresenta a·- !edação do venci-do
para o turno suplenlentar- do Projeto de Lei do Senado n~'
326, de 1991, que autoriza a conversão em cruzeiros da dívida
externa brasileira, para financiamento de projetes destinados
ao desenvolvimento sócio-econômico da região Nordeste, e
dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Mareio Lacerda, RelatOr
~ Beni Veras - Dirceu Carneiro.
ANEXO AO PARECER N" 456. DE 1992
Redação Final do Projeto de Lei do Senado n~ 326,
de 1991.
Autoriza a conversão em cruzeiros da dívida externa brasileira, para financiamento de projetosdestinados
ao desenvolvimento sócio-econômico da região Nordeste, e dá outras providências.
O Congre~so Nacional decreta:
ArL 1~ E autorizada a conversão em cruzeiros dos títulos da dívida externa brasileira que se destinem ao financiamento de projeros relevantes para o desenvolvimento sócio~e
conômico do Nordeste e da Amazônia Legal.
Art. 2'' A emissão do::; cruzeiros far-se-;j sem deságio
c sua liberação d<ir-S"e~á de acoi:'do com o cronograma de implantação dos empreendimentos, com base sem análise conjunta desenvolvida pelo BNDES -Banco Nacional de Desen~
volvimento Econômico e Social- com o Banco do Nordeste
-do Brasi.l- BNB e a Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste- SUDENE- eara o Nordeste; e com o Banco
da Amazônía c a Superintendência do Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM -para a Amazônia Legal, que os
recomendarão ao Banco Central do Brasil.
§ lY O montante a ser convertido será de, no máximo,
sessenta por cento do total dos recursos requeridos em cada
projeto e assumirá necessariamente a forma de capita-l de
risco.
§ 2"' Para processamento das análises, as instituições referidas neste artigo deverão compor a Comissão de Conversão
da Dívida Externa para o Nordeste- CODEN- e a Comissão de Conversão da Dívida Externa para a Amazônia Legal,
que apreciarão os projetes a elas submetidos, considerando
prioritariamente:
J - o impacto sócio~econômico e ambiental dos projetas;
II - a viabilidade dos projetes em prover incrementos
significativo::, do nível de competitividade dos bens e serviços
a serem por eles produzidos vis à vis o mercado internacional
e sua capacidade de estímulo ao aumento da produtividade
c da modernização dos segmentos produtivos já existentes
nos setores específicos de sua atuação;
III- verificação de que as planilhas de custos de produção dos projetes não ultrapassem os valores daquelas que
correspondem às das empresas multinacionais.
Art. Y Consideram-se projetes de elevado interesse
para o desenvolvimento Jo Nordeste, para os fins desta lei,
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aqueles que, isoladamente o~ concomitantemente, atendam
aos seguintes requisitos:a) revelem capacidade de competir ao mercado internacional sem estímulos especiais;
b) atendam aos requisitos da legislação ambiental nos .
n~veis federal, estadual e municipal;
--c) provoquem importante modernização no parque proDutivo existente no setor específico.
_____
.
Parágrafo único. SOmente serão qualificadas, para os fins
previstos nesta lei, as empresas de capital aberto, ou aquelas
que se comprometam contratualmente a adotar providências
legais e regulamentares para o registro de abertura de seu
capital.
Art. 49 _ O Banco Central do Brasil baixará normas complementares para atender aos objetivos desta lei._
Art. 5 9 - ESta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contráriO.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão o substitutivo em turno suplementar. (Pausa.)
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa,)
Aprovado.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) -Item 2:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 109, DE 1992
(Em regime de urgêncía nos termos do
art. 336, c, âo Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n• 109, de 1992 (n' 2.920/92, na Casa de origem), que dispõe sobre a contribuição do empregador
rural para a seguridade social e determina outras provídências, alterando dispositivos das Leis n~s 8.212, de
24 de julho de 1991, e 8,135, de dezembro de 1991,
.
tendo
PARECER favorável, proferido em plenário. Relator: Senador Jutahy Magalhães.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
anterior.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados, (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 109, DE 1992
(N• 2.920/92, na Casa de origem)
Dispõe sobre a contribuição do empregador rural
para a seguridade social e determina outras providências, alterando disposith-os das Leis n"' 8.212, de 24
de julbo de 1991 e 8-315, de 23 de dezembro de 19910 Congresso Nacional decreta:
Art. I' A Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, passa
a vigorar com alterações ·nos seguíntes dispositivos: "Ar L 12. , . , . ., , , , , , .,,, , ,,,_, ___ ,, ___ , , __ ,., , ,,,

v-

··········~·········~~----··-···--~~··-···----·~·-····:
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a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora _
atividade agropecuária ou pesqueira, em -caráter per-

manente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com au:o1io de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma n_ão contínua;
b) a pessoa física, proprietária ou não, que explora
atividade de extração mineral- garimpo-, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados,
utilizados a qualquer título, ainda que de forma não
contínua;
_
c) o minístro de confissão _religiosa e _o_ membro
de instituto de vida consagrada e de congregação ou
de ordem religiosa, este quando por ela mantido, salvo
se filiado obrigatoriamente à Previdência Social eril
razão de outra atiyid_ade, ou a outro sistema previden- Ciáôo, militar ou civil, ainda que na condição de inativo;
d) o empregado de organismo ofici;il internacio~al
ou estrangeiro em funciOnamento no Brasil, salvo
--·qUando coberto por sistema próprio de previdência social;
_
e) o brasileirO civil que trabalha no exterior para
organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado,
· quem a utilize diretamente com essas finali~ades, e
no caso de produto vegetal. por pessoa ou _entidade
que, registrada no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrárià, se dedique ao comércio de sementes e mudas no País.
§ 5<? O Ministério â3 Previâêncía Social poderá
alterar, com base nas estatíSticas de acidente do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento dos segurados referidos no caput para efeito da contribuição
a que se refere o inciso II deste artigo, a fim de esti?Jular
investimentos em prevenção de acidenteS.

ív- o adquirente, o consignatário ou a cooperativa ficam sob-rogados nas obrigações da pessoa física
de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 e do
segurado especial pelo cu~primento das obrigações do
art. 25 desta lei •. e:x;çe:to no caso do inciso X deste artigo,
·na_- forma estabelecida em regulamento;
X-a pessoa física de que trata a alínea- a do
inciso V do art. 12 e o segurado especial são obrigados
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 desta
lei no prazo estabelecido no inciso III deste artigo,
caso comercializem a sua produção no exterior ou, diretamente. no varejo, ao consumidor.
'>>o • •

H•• • OO• • • •

~· ~.-..-.-.____,.-, • • • •• : ·~~··••••••;:.- --~-~-O •'• .:..•••~-::--~~-~

•Ç

Art. 2<? A contribuição da pessoa física de que tratª
a alínea a do inciso V do an. 12 da Lei n~' 8.212, de 24 de
julho de 1991 para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
- SENAR, criado pela Lei n' 8315, de 23 de dezembro
de 1991, é de 0,1% (um décimo por cento) incidente sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
Parágrafo único. As .disposições contidas no. inciso I do
art, 3' da Lei n• 8.315, de 23 de dezembro de de 1991, não
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se aplicam à pessoa fíSica de q~e trata a-;alínea a do ii;~.ciso
V do art. 12 da Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991.
Art. 3" O Poder Executivo enviará ao Congresso Nácional, no prazo de até sessenta dias a partir da data da publicação
desta lei, projeto de lei dispondo sobre as contribui_çóes sociais
da pessoa jurídica que explora atividade económic;a rural.
Art. 49 O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de noventa dias a partir da data de sua publicação.
Art. 59 Esta lei entra em vigor noVenta âias a partir
da data de sua publicação.
_
Art. 6" Revogam-se as disposições em conirário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:Item 3:

PROJETO DÊ RESOLUÇÃO N' 97, DE 1992
(Em regime de urgêncía,-nos termos dO
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto-de Resolução
n 9 97, de 1992 (apresentado como conclusão de parecer
de plenário. Relator. Senador Luiz Alberto), que autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar opera~
ção de crédito externo, junto ao Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID, no valor total de cento
e setenta e três milhões e quinhentos mil dóiãres, desti~
nada a viabilizar a implantação do Projeto Corredores
de Transporte daquele Estado.
A discusão da matéria foi encerrada na sessão--Ordinária
anterior.
· · -----~ -- -·· ·
Em votação.
_ _
Os Srs. SenadOres que O aprov_?m qüeitã.fil" j)êfrtíàfiéêéi'
sentados. (Pausa.)
~
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para-a rêdaÇão firiaC
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Sobre a me1~>wSecretário.
sa, redação final que será Iiâa pelo
É lida e seguinte

sr:

PARECER N• 457, DE 1992
(Da CóritiSsão Diretora)
Redação final do projeto de Resolução n~ 97, de
1992.
À Comissão DiretOra apresenta a red3Ç_ão- firía.J dO -Proj_eto
de Resolução n' 97, de 1992, que autoriza o Gov:erno do
Estado do Paraná a contratar operação de crédito externo,
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID
no valor toá! de US$173,500,00.00 (cento e Setenta e trê;
milhões e quinhentos mil dólares), destinada a yi~bilizar a
implantação do Projeto Corredores de Transporte.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator Marcilio Lacerda - Beni Veras.

ANEXO AO PARECER N• 457, DE 1992
Faço saber que o Congress_o Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos dQ art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
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RESOLUÇÃO N'
• DE 1992
- --Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito externo junto ao Banco lnteramericano de Desenvolvimento - BID, no valor de
US$86,750,000.00 (oitenta e seis mllhões, setecentos e
cinqüenta mn dólares norte-americanos), destinados à
implantação do Projeto "Corredores de Tranasporte
do Paraná".
Art. 1• É autorizado o Governo do Estado do Paraná,
nos termos das Resoluções n9 s 36/92 e 96/89, a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento- BID, no valor deUS$ 86,750,000.00 (oi. tenta e seis milhões, setecentos e cipqüenta m·il dólares norteamericanos).
Parágrafo único. Destinam-se os recursos referido_s neste artigo à Implantação do Projeto "Corr~dores de Transporte
do Paraná,._
Art. 29 A operação será realizada sob as seguintes condições:
a) valor pretendldo: Cr$696.958.175.000,00 (seiscentos e
noventa_ e seis bilhõe~ novecento~;_e-cinqüenta e oito milhões,
ci:mtO e setenta e cinco mil cr~zeiros), equival~ntes ~
US$86,750,000.00_ (oitenta e seis milhões, setecentos e cinqüentámli dólares norte-americanos), em 30-10-92;
b) prazo para desembolso dos recursos: quatro anos a
partir da assinatura do contrato;
----=-c) _juros: 7,92 por cento ao ano;
----=---d) _índice de autualização nionetária: variação cambial;
~- e) garimthi: Tesouro- Nacloital;
O destinação dos recursos: Projeto "Corredores de Transporte do Paraná;
~ g) condições de pagamento:
- do principal: em parcelas semestrais, vencendo-se a
primeira seis mes~S após o Ultimo desembolso;
- dos juros: semestralmente vencidos. _
_
Art. 3" A autorização cort~ida na prsente Resolução deverá ser exercida no prazo de até duzentos e setenta dias,
a contar de sua publicação.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
~

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus-

sãO a redaçãofinal. (Pausa.)

- Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão,
Em votação.
Os_ Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
_?_ proj~to vai à promulgaçoão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N'98; DE 1992
(Em regime de urgência, n9s termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n~ 98, de 1992 (apresentado como conclusão de parecer
de plenário, Relator: Senador Luiz Alberto), que autoriza o Goven:lo do Estado do Paraná a contratar operação d~'crédito externo', nq valor de cento e dezessete ..
milhões de dólares, junto ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, destinada
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ao financiamento de parcela do Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba
-PROSAM.

A discussão -da matéria foi encerra9a na s_esscio_ ordinária
anterior.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovarri queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
A matéria vai à CõmiSSão Diretora, pâia~a ieOaçâo-final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. lo SeCretário.
É lida a seguinte

PARECER N• 458, DE 1992
(Da Comissão Diretora) -Redação final do Projeto de
1992.

Resol_~ção n~

98, de

A Comissão Dirctora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n<.> 98, de 1992, que autoriza o _q_q_ver:oo do

Estado do Paraná a contratar operação de crédito externo
junto ao Banco Internacional pf_tra Reconstrução e Des.envolvimento - BIRD, com garantia 'da R~pública Federativa do
Brasil, no valor total equivalente a US$117,000,000.00 (éeiito
e dezessete milhões de dólares norte-americanos), destinada
ao financiamento parcíal do- Prograffia de Saneamento· Am:biental da Região Metropolitana de Curitiba - PROSAM.
Sala das Sessões, 14 de dezembro de 1992. ~ Mauro,
Benevides, Presidente - Mauro Lacerda, Relator - Bení
Veras- Lavoisier Maia.

ANEXO AO PARECER N• 458,

DE

1992

Faço saber que -o Congresso _Nacional aprovou, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, no_s t~rm9s
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1992
AutorJza o Goyerno do Estado do Paraná a contratar operação de crédito externo junto 'ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,
com garantia da República Federativa do Brasil, no
valor total equivalente a US$117,000,000.00 (cento e
dezessete milhões de doláres norte-americanos), destinada ao financiamento parcial do Programa de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitilj'!l-PROSAM.
Art. 1" É autorizado o Governo do Estado do Paraná,
nos termos das Resoluções n"" 36/92 e 96/89, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, com garantia da República Federativa do Brasil, no

Dezembro de 1992

-.valor total equivalente a US$117 ,000,000.00 (cento e dezessete
milhões de doláres norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito externo referida
neste artigo de_stina-se ao financiamento parcial do Programa
de Saneamento Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba - PROSAM.
Art. 2" A operação será realizada sob a& seguintes condições:
a) mutuário: Governo do Estado do Paraná;
b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento- BIRD;
c) valor pretendido: US$117,000,000.00 (cento e dezessete milhões de dólares norte-americanos);
d) prazo para desembolso dos recursos: até 1997;
e) juros: 0,5 (cinco décimos)·por cento ao ano acima-dós-~
custos de "Qualified Borrowings" cotados no semestre precedente;
f) índice de autalização monetária: variação cambial;
g) garantia: Tesouro NacionaJ;
h) deS;tinação dos recursos: Programa de Saneamento
Ambiental da Região Metropolitana de Curitiba - PROSAM;
i) condições de pagamento:

_
-do principal: em vinte prestaçõeS-semestrais de igual
valor, vencendo-se a primeira em 15 de fevereiro de 1998
·
e a última em 15-08-2007;
-dos juros: semestralmente, em 15 de fevereiro e 15
de agosto de cada ano;
j) comissão de compromisso: 0,75 (setenta e cinco centésimos) por cento sobre o movtante não desembolsado;
I) autorização legislativa: Lei Estadual no 9.918, de
30-03-92, Lei Estadual n' 9.642, de 11-07-91 (Orçamento do
Estado do Paraná para 1992) e Lei Estadual n'! 9.882, de
27-12-91, que aprova o Plano Plurianual para 1992195.
Art. 3\' O prazo máximo para o exercício da presente
autorização 'é de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 4\> Esta Resolução entra em vigor a partir da data·
- de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em vQtação.
Os Srs. Senadores que_ a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
-Aprovada.
O projeto vai à p~omulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência retira da pauta da Ordem do Dia de hoje o item 5,
com base no art. 175, alínea e, do Regimento Interno.
É o seguinte o item retirado:
PROJETO D'E RESOLtJÇÁO Ne 67, DE!992.
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, tlo Projeto de Resolução o\> 67, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora.
que altera a redação de dispositivos da Resolução no
86, de !991, modificada pela Resolução n' 5, de 1992,
ambas do Senado Federal, tendo
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador Élcio Álvares, favorável, nos termos do Substi-
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tutivo que oferece. em substituiçãO -à _.Comi"Ssã6 de 9-Banco Central em seu-parecer, para: a necessidade de serem
Constituição, Justiça e Cidadania. (Deperidendo de Pa- temporariamente elevados os limites de endividamento do
recer da Comissã-o Diretora)
Estado de Santa Catarina, para os dispêndios de 1995, 1996
-e
1997, em virtude do peso dos encargos já existentes e com
Item 6:
O SR. PRESIOE;N'l'E (Mau~ro Benevides)
a !lOVa operação pata esses exercícios._
_
- A operaçãO pretendida possui as seguinte~ _características:
OFíCIO N; S/50, DE 1992
a) valor pretendido: Cr$320.000.000,000,00, equivalentes~
(Em regime de urgência, nos termo_s do
a US$50,000,000.00 em 30-9-92
art. 336, c, do Regimento Interno)
b) juros: cobrados semestralmente, a uma taxa anual vaOfício n• S/50,'de 1992, através do qual o Governo ri3.vel e corrigida a citda trimestre pelo custo de captação
do Estado de Santa Catarinà sóficita" autorização para d~ Banco junto ao-mercado financeiro, acrescida de 0,5%
contratar operação de crédito externo, junto ao_ Banco a. a.
c) índice de atualização mone_t_ária: Correção Cambial
Internacional para Reconstrução "ê D~senvolvimento
d}_ garantia: Tesouro Nacional
- BIRD e ao Banco IntCramericano- de Desenvole) contragarantia: Fundo de Participação dos Estados
vimento - BID, no valor total de cento cinqüenta
f) destinação dos recursos: Financiar o Programa Nacioe dois milhões e quinhentos mil d.9~arcs, destinada a
finã.nciar o Programa Nacional de _Ma~utenção de Ro- nal de Manutenção de Rodovias Estaduais- PNMER/BIRD
-dovias Estaduais e o Projeto Corredõn!s de Transpor..: -'-SC
g) condições de pagamento:
tes, para construção-de novas rodovias e restauração
-do principal: cm 20 parcelas semestrais, venee!"ldo-se
das já existentes. (Dependendo de Parecer.)
a primeira em 15-3-98 e a última em 15-9-2007;
Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno,
-dos juros: em parcelas semestrais.
designo o nobre Senador Espcridião Amin para proferir o
O Banco Central posicionou-se favoravelmente quanto
parecer.
ao impactO rrionetário da operação e sua implicação na política
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para emitir de -enaiVidamento externo e impacto cambial, baseando-se
parecer. Sem revisãO do orador.)- Sr, Presidente, Srs. Senano caso dos doi-s últimos, na condição de credcnciamento
dores, o Governador de S-anta Catarina solicita a eSta Casa,
que o empréstimó obteve junto ao Departamento de Capitais
através do Of. 'S' N~ 5_0, -dC 1992, autorização pãra contratar
Estrangeiros- FIRCE.
duas operações de crédito externo: com o Banco Inte~nacional
_ E-st_ão_igualmente atendidas as exigências de cumprimento
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor
dos dispositivos constitucionais, constantes do art. 212. e do
de US$50 milhões e com o Banco lnteramericano de Desenvol- Parágrafo Único do art. 38 do Ato das Disposições Constituvimento- BID, no valor de US$102,5 milhões.
cionais Transitórias. mediante declaração do Governo doEsConsiderando qtie se tratãm de du3.s operações de crédito
tado~ de Santa Catal-ina.
_
distintas, devem merecer análise particularizada, ainda mais
.:?.,.Quanto à operação á ser coritratada com o BJD. esta
que as Resoluções 36/92 e 96/89, do Senado Federal, que
se_ destina ao finanCiamento do Projeto Corredores de Transregulamentam a matéria, assim o _exigem.
porte, para construção de_ novas rodovias e restauração das
O ofício do Senhor -Governador do Estado de Santa Catàjá existentes, e foi autorizada pela Lei N• 8.538, de 19-1-92.
rina englobando as duas operações, e o tta_tamento- úrlico,
Integram ainda o pedido do Governador do Estado de
iriuSiia3amente dado às mesmas pelo Protocolo Legi~lativo
Santa Catarina:
do Senado Federal, não desobrigam o exame específico a
-declaração de cumprimento com os preceitos constituser concedido a cada um dos empréstimos no presente parecer.
cionais e de pleno exercício de sua competência tributária;
1. Quanto à-qpc-ração a ser·_ço!-itâltada OO:i:n- OBTRo--:- esta
-::--:--comprovação da inclusão do projeto no Plano Pluriase destina a financiar o Programa Nacional de Manutenção
nq(LJ de Investime_ntq_s_, Lei de Diretrizes Orçamentá(ias e; Lei
de Rodovias Estaduais- PNMERIBIRD- SC, e foi aUtorido Orçamento Anual do Estado;
zada pela Lei N' 8.536, de 19-10-92, alterada pela Lei N'
- declarações quanto a débitos vencidos e não pagos;
8.619, de 30-06-92, elevando para até US$50 milhões o valor
-Certificados de adimplência junto ao PIS/PASEP,
fixado.
FGTS e INSS, sendO que o último enconúa-se -vencido, recoConstam igualmente do processo eni análise, compromendando-se sua revalidação antes da assinatura do contrato.
vação da inclusão do projeto no Orçamento e no Plano PluriaA Qperação pretendida possui as seguintes características:
nual do Estado para o quadriénio 1992195_, além da posição
_a) valor pretendido: Cr$ 656.000.000.000,00 equivalentes
da capacidade de endividamento em 31-07-92, e de débítos a US$ 102,500.000,00 em 30-9-92~
vencidos c não pagos.
b) juros: 8,00% a.a.
As Certidões Negativas de Débito junto aoiNSS, FGTS
c) índice de atualização monetária: Correção Cambial
e PIS/PASEP, exigidas no § 1' do art. 6' da Resolução N• ~
d} garantia: Tesouro Nacional
36/92, foram anexadas, valendo ressaltar que a Certidão do
e) _contragarantia: Fundo de Participação dos Estadas
INSS encontra-se vencida, sendo recomendável sua revalif) destinação dos recursos: Fíilanciar o Projeto Corredação antes da assinatura do contrato.
dor~ de Transportes, para construção de novas rodovias e
O disposto no art. 6o, § 1~, g, da Resolução já ref(!rida,
restauração das já existentes;
foi atendido mediante a emissão do Parecer DEDIP/CODEM
~ g) condiçõe~ Qe pagamento:
-92/0484, de 08-12-92, do Banco Central do Brasil; segundo
,....,. do principal: em 20 parcelas semestrais, vencendo-se
o qual a operação encontra-se contida nos limites de endivida- a primeira em 1~'-6_-98 e a última em 1~-12-2012
·
mento, seja quanto aos Dispêndios com encargos e amorti-dos juros: _em parcelas semo?strais.
zação da dívida vencida e vencfvel no ano,_ pagos e a pagar,
Atendendo à exi_géncia9_a Resoluç_ão N\' 36/92, do Senado
seja quanto à Margcrrl de Poupança Real. Alerta, no entanto Federal (art. 6~. § 1\ g) o Banco Central pronundou-se favora~

e
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vclmente sobre a operação através do Parecer DEDIP/CODEM---:- 92/0483, de 8-12-92, quanto aos impactos monetáriO
e cam~t~l, bem como quanto às implicações com a política
de endiVJdamento externo. Alertou, no entanto, parã Os iúlcargos provenientes da operação pretendida que farão necessária
urna elevação temporária dos limites de endividanicnto do
Estado de Santa Cãtiirina, para os exercícios de 1995, 1996
e 1997.
. 3. As operações de crédito com o BIRD ~ BI6,. pretendidas pelo E.stado de Santa CatarJna, prevendo garantia do
T~souro Nactonal, enquadram-se nas disposições das Res.oluçoes na 36/92 e 96/89, as quais exigem Mensagem do Presidente
da República, Exposição de Motivos do Ministro da Fazenda
e Pareceres da Procuradoria- Geral da Fazenda Nacional e
do Departamento-do Tesouro Nacional. Tais-documentos não
for~m anexado~ à __solicitação _com o que se configura uma
séna lacuna, pnnctpalmente quaqto à aquiescência oficiai ão
aval da União, e a adequação dos contratos às leis brasileiras
so_bre o assunto. l!5ualmente não foram remetidas cópias das
mmutas contratu3:xs ao exame_desta Casa, conforme prevêem
as Resoluções acima referidas.
Caso, no entanto, resolva este plenário relevar a inobservância das Resoluções n'' 36/92- e 96/89, poderão ser autorizadas as operações de :rédito objcto do ofício 'S' n" 50, de
1992~ na forma dos Pr?Jetos de Resolução seguintes: '-~
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 99: DE 1992
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarlrfa-a-=-contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Inteina:
cional para Reconstrução e Desenvolvimento - BfRÕ no
valor de US$50 milhões, parã finãnci3r ó Programa N3ci~nal
de Manutenção de Rodovias Estaduais - PNMERIBIRD - ·

se.

O Senado Federal resolve:
_
Art. I\' É autorizado o Governo do Estado de Santa Catarina, ·nos termos das Resoluções n9 s 36t92 e 96/89, do SeGado
Federal, a contratar operação de crédito ~xterno junto ao
Banco Internacional para Reconstrução _e_ Desenvolvimento
- BIRD, no valor de US$50,000,000.00 (cfriqüenta milhões
de dólares norteamericanos).
Parágrafo único. Dcstinan-sc os recursos referidos neste
artigo ao financiamento do Prqgra~a -~acíonai -de Ma~Uten_
~ão de Rodovias Estaduais- PNMER/BIRD- Se.
Art. 2 9 A operação de crédito ora autorizada te_rá --as
seguintes condições:
·
·
a) valor pretendido: US$50,000;000,0ô (em 30-09-92); b) juros: cobrados semestralmente, a uma taxa anual va~
riável e corrigida a cada trimestre pelo custo de captãção
do Banco junto ao ~crcado financeiro, acrescida de 0,5%
a.a,
c) índice de atualização monetária: Corf.eçãO Câmbiál
d) garantia: Tesouro Nacional
e) contragarantia: Fundo de Participação dos EStados
f) destinação dos recursos: Financiar o Program~ Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais- PNMER/BIRD
-se
g) condições de pagamento: _
_
_
_ -~ do principal: em 20 parcelas semestrafs-, vencerido~se
a primeira em 15-3-98 e a última em 15~9-2007. ~- -dos juros: em parcelas seni.estrals.
Art. 3» A presente -autorizaçãO deverá ser .exercida no
prazo de até 270 (duzentos e setenta) dias. a contar de sua
publicação.
_

Dez~mbro

de 1992.

. Art. 4~ Esta Resolução entra em vigor a partir da data
de sua publicação.
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 100, DE 1992 .
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Interameri~ano de Des~nvolvimento BID, no valor de US$102,5
milhões, para financiar o Projeto Cor~edores de Transporte.
O Senado Federal resolve:
Art. lç É autoriiado o Governo-do Estado de Santa Catarina, nos termos das Resoluções no:~ 36/92 e 96/89, do Senado
Federal, a contratar operação de crédito externo, junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID no valor
de US$102,500,000.00 (cento e dois milhões e quinhentos mil
dólares norte- americanos). Parágrafo único. Destinam-se os recursos referidos neste·
artigo, ao financiamento da construção de novas rodovias e
restauração das já existentes, dentro do Projeto Corredores
de Transporte, naquele Estado.
Art. 2" A operação de crédito ora autorizada terá as
seguintes EOndições:
_
_
·a) valor pretendido: US$102,500,000.00 (em30.09.92).
b) juros: 8,00% a. a.
.
.
. .
c) índice_ de -atuaU_za:Ção nlOnetária;_CorreÇãCi Cambial
d) garantia: Tesouro Nacional
e) contragarantia: Fundo de Participação dos Estados
f) destinação dos recursos: Financiar o Projeto Corredores de Transportes, para construção de novas rodovias e
restauração das já existentes..
g) condições de pagamento:
-do principal: em 20 parcelas semestraiS, vencendo-se
a primeira e_m 1~~6-98 e a última ern 1~'-12-2012 -~--dos juros: em parcelas semestrais.
--, Art 3~ A presente ãutorização deY.erá .sei exercida n()
pr_~z~_~e at~ 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de sua.
publicação.
, _Art. 4" Esta Resolução entra em vigOr a pai"tir da data
de sua publicação.
_
- -É o parecer, Sr. Presidente.
.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BeneYides) -O Parecer
do. nobr~ Relator condu~ favoravelmente ~o Projeto, C()ffi
dOIS Projetas_ de Rcsoluçao: um que autori.za o Governo de
Santa-Catarina, no valor de_ 50 milhões de dólares, e outro
p·ara contratar operação de crédito no valor de 102.500 mil
dólares, Projeto Corredores de Transportes.
Passa-se à discussão do Projeto de Resolução n" 99/92
em turno úniCo. (Pausa.)
_
'
Não havendo quem peça a palavra, en_cerro a discussão.
Em votação.
---_-·-_-_o-s Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentaâos. _(Pausa.)
_
Aprovado.
Passa-se à discussão do Projeto de Resolução n" 100- âe
1992. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto:
Q_s Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
_
.
--AprOvado.
- --As matérias vão à -coffiis.sãó -DiiétOi-à para a- redação ·final.
-O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex~0 SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -,Sr. Presidente, quero delxiif regis~ado que me abstive de votar porque ignoro do que se trata.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nobre Senador Josaphat Marinho, foi o Parecer do nobre Senador Esperidião Amin, com a abstenÇão de V. Ex• Trata-se do item 6,
empréstimo para Santa Cãtarina, projeto de corred6fes de
transportes.
O SR. JOSA:PHAT MARINHO-Sr. Presidente, trata-se
de matéria com a qual estou _de acordo, mas gostaria que
fosse declinado o item da Ordem do Dia a que corresponde
para que pudéssemos acompanhar.
O SR. PRESIDENTE-(MauroBer.ovides)- Corresponde
ao item 6.

-

O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- Tem a palavra V. Ex~
O SR. ESPERIDlÂO AMIN (PDS - se._ Pela ordem~
Sem revisão do oiador :) .:...._NObre Senador Josaphat Marinho,
V. Ex~ poderia aceitar uma explicação em causa próPria?

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Senador Esperidião
Amin, V. Ex~ não" precisa prestãr explicações, porque jã declarei que se trata de matéria coin a qual estou de acordo.
O SR. ESPERIDIÂO AMIN --Muito oorigado.
O Sr. Josaphat Marinho - Mas é que estava aqui a
indagar de que se tratava a matéria ao ser anunciada a votação.
Por isso~ -estou pedindO que se anuncie, previamente, o item
da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa seguirá, rigorosaniente, a sOlicitação de V. Ex~, que, como sempre, tem pretendido fazer até hoje. Mas agora s:e tornará
mais enfática aoomencionar o número do item da Ordem
do Dia.
·
.
Realmente, a M"esa tem aceito essas inversõeS solicitadas
_pelas lideranças- que é pre~rogativa delas- com a manifestação do Plenário.
·
Sobre a mesa, redação firial que será lida pelo Sr. 19
SecretáriO~-· ·-·
·
·-É lida a seguinte

PARECER N• 459, DE 1992
(Da ComissãoDTretora)
Redação final do Projeto de Resolução n~ 99, de
1992.
A Comissão Difetórâ apresenta a redação fhúlf do Projeto
de Resolução n9 99, de 1992, que autoriza o Gdvetno· do
Estado de Santa Catarina .a contratar operação ·cte crédito
externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - BIRD, no valor de US$ 50,000,000.00
(cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), para financiar o __Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais - PNMERIBIRD - SC.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Beni Veras, Relator Márcio Lacerda - Lavoisier Maia
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ANEXO AO PARECER N' 459, DE 1992
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 2S, do Regimento Interno, promulgç a SeiUID.te

RESOLUÇÃO N'
, DE 1992
Autoriza o GovernO-do EStadO-dO Santa Cirtarírl"ã
a contratar operação de crédito externo junto ao B·anco
Internacional para ReconstrUção e Desenvolvimento
- BIRD, no valor de US$50,000,000.00 (cinqüenta
milhões de dólares norte-ameriCãnqs), para financ-iar
o Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais - PNMERIBIRD--sC.
Art. 1~' É autorizado o Governo do Estado ·de Sa~tã
Catarina, nos· termos ·das Resoh.içõeS n9S 36/92 e 96/89, do
Senado Federal, a contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvovimento
- BIRD, no valor de US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões
de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. Destina-se Os recursos referidos neste
artigo ao financiamento do Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais - PNMERIBIRD--sc.
Art. 2~ A operação de crédito ora autoriza terá as seguintes condições:
a) valor pretendido: US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares norte-americanos), em 30-9~92;
b) juros: ·cobrados semestialmente, a uma taxa anual variáv,el e .corrigida a cada trimestre pelo custo de captação
do banco junto ao mercado finanCeiro, acrescida de 0,5%
(cinco décimos-por c~ntO) ao ano;
c) índice de atualização monetária: correção cambial;
d) garantia: TeSouro Nacional;
e) contragarantia: Fundo de Participação dos Estados;
O destinação dos recursos.:, financiar o Programa Nacional
de. Manutenção de Rodovias Estaduais- PNMER/BIRD-·

se·

·

' g) condições de pagamento:.
-do principal: em 20 parcelas semestrais, vencendoKse
a primeira eril 15-3-9"8" e a últiffia em 15-9-2007;
·- dps juros: em parcelas semestrais.
Art. 39 O prazo máximo para o exercício da presente
autorização é de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 4~ Esta resolução entra em vigOr a partir da data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
_
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadorc.s que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O Projeto .de Resolução n~ 99 vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, reda_ção final que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
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Ê lida a seguinte

PARECER N• 460, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n• 100, de
1992.
. .
-

A Comissão Diretora apresenta a redação final do P-roje-to
de Resolução n" 100, de 1992, que

au~oriza

o Governo do

Estado de Santa Catarina ·a -contratar operação de crédito

_ OFÍCIO _N' S/77, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento lntenio)

Tr~nsporte.

Sala de Reuniões da Comissão, em 14 de dezembro de
1992.- Mauro Benevidcs, Presidente- Beni Veras, Relator
-Mareio Lacerda -Lavoisier Maia

ANEXO AO PARECEIÍ. N• 460, DE 1992..

.Faço saber que o Cong-resso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
.

RESOLUÇÃO Ni
, DE !992
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarinaa contratar opetaçáo de crédito externo jUnto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, no valor
de US$!02,500,000.00 (cento e dois milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), para financüu o Projeto Corredores de Transporte. ·
_
-

Dezembro de 1992

co SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discus. são 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 Proje~o- de Reso~uç~o n9 10Qyai à p~omu!gação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7:

externo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento
-BID, no valor deUS$ 102,500,000.00 (cento e dois milhões
e quinhentos mil dólares norte-americanos), para financiar

o Projeto Corredores de

II)

Ofício no sn7, de 1992, através._do qual o Governo
do Estado de GOiáS solicitá aUtorizaÇão pãra contratar
operação de crédito externo, no valor de dezoito milhões, setecentos e oitenta e dois m'il e qu:inherÍios
cinqüenta dólares, destinada a financiar o Projeto de
Desenv9Ivimento Tecnológico para o Pequeno Produtor em Area de Cerrado. (Dependendo de parecer.)
_O ofício foi retirado _com base no art._l75, e, em razão
da __falta de juntada, como exige a resolução respectiva, de
documentos considerados fundame_ntais à instrução _da matéria.
-

e·-

=-

O S"R. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 9:

PROJETO DE LEI DO SENADO.N• 10:-DE 1992
.. .c·
(Eril regime diUrgêD.cia, nos termos do _
art._ 336, c, d? Regimento Interno)

Art. r É autoriiãdo o Governo do Estado_ de Santa
Discussão, em turno tínico, do Pr_ojetQ d-e Lei d~
Catarina, nos termos das ReSOlUções n"'~ 36/92 e 96/89, do
Sienado no 10, de 1992, de aUtoria dÕ Senado Marco
Senado Federal, a contratar operação de crédito e>.::terno junto
Maciel, que dispõe sobre o exercício da profissãO de
ao Banco Interamericano- de Desenvolvimento - BID no
Bibliotecáriõe determina outras providências, tendo:
valor de US$ 102,500,000J)() (Cénto -e ·aoiS milhõe's...e· quinhenParecer proferido em plenário, Relator: Senador
, .
tos mil dólares norte-americanos).
.
Amir Lando~ concluíildo por uma ·audiê_ncia da ComisParágrafo único. Destifia,m-se os reco:rsos referidos nessão de _Constituição, Justiça e Cidadania.
te artigo ao financiamento dã. CoDstrução de novas rodovias
e restauração das já existentes, dentro do Projeto Corredores
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixéira,
de Transporte, naquele Estado.
para proferir parecei' sobre o projeto.
Art. 2o A opei"ação de- Crédito ora a_utQii.iã-da terá as
~~ O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT- DF. Para emitir pare-- -- --seguintes condições:
·cer.)
-Sr. Presidente e Srs. Senadores, de autoria do Senador
a) valor pretendido' US$102,500,000.00 (cento e dois
Marco Maciel, o presente projeto te_I_t:I por _objetivo dispor
milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), em
sobre o exercício da profissão de Bibliotecário.
30-9-92;
~
Ao emitir parecer de Plenário, o Senador Amir Lando
b) juros: 8% (oito por cento ao ailO);
propôs, em seu pareCer, que o referido Projeto de Lei deveria
c) índice de atualização monetá!ia: _correção cambial;
ser submetido à audíência da Comissão ~e Çonstituição, Jusd) garantia: Tesouro Nacional;
tiça e Cidadania sob a justifiCativa de que a competência para
e) contragarantia: Fundo de Participação dós Estados;
regular tal matéria seria de iniciativa do Poder Executivo.
O destinação dos recursos: financiar o Projeto CorreEiil regra·, a iniciativa daS leis é de competência coitcotdores de Transporte, para construção de novas rodovias e rente, a teor do caput do art. 61 da ConstituiÇão Federal.
restauração das já existentes;
N<:ts ~ccções, encontram;;se··algumas matérias reservadas à
g) condições de pagamento:
iniciatiya·cte determinada_s_ autoridades ou órgãos, como, por
-do principal: em 20 parcelas semestrais, vencendo-se
exemplO, as· feferidas nos artigos -61, § 19 e 96, inciso II,
- a primeira em 19-6-98 e a última em 1"-12M2012;
da Carta Política.
-dos juros: em parcelas semestrais;_
De fato, estatui ç art. 61, § 19 , inciso _H, alínea e, da
Art. 3~ O prazo máximo para o exetcfcio da presenteConstituiçãO Federal, que são de iniciãtiva priVatiVa odó-Presiautorização é_de duzentos e setenta dias, a contar de sua
dente da República as leis que disponham sobre criação, estrupublicação.
turação e atribuições dos ministérios e ór"gãos da administração
Art. 4P- Esta resolução entra em vigo~ a partir' da~ data
pública.
de sua publicação.
- y
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Para saber se a iniciifivá é concorfentc ou priv~tiVa, faZ-Se
entidades normativas e fiscalizadoras do exercício das profis·
mister descobrir se os Conselhos de Biblioteconomia se insesões liberais, colaborando com o Estado apenas nesse particurem, a teor do projeto, entre os órgãos da administração
lar. No Direito Administrativo Brasileiro, tais entidades se
pública federal.
_ _
---agrupam entre os denominados entes de cooperação.
A administração pública federal se compõe da adminis-- Sqbre o tema~ preleciona o saudoso jurista Themístocles
tração direta e indireta, incluindo-se na última as autarquias,
Brandão Cavalcanti:
as fundações, as empresas públicas e as sociedades de econo"Algumas entidades existem que escapam à estrutura gemia mista.
-ral dos órgãos administrativos. São organizações privadas,
Neste passo, é oportuno esboçar breve h~tó!ico sobre mas criadas por lei e que gozam de certas prerrogativas e
os conselhos de fiscalização de profissões liberais_.
a que se atribuem finalidades mais próximas dos serviços públi·
Tais Conselhos agregaram-se ao UriiVcrso legal brasileiro
OOs, do que Inesmo privados e lucrativos. Não se confundem
a contar da década de 1930, num ambiente de profundo corpo- com o serviço público quanto à sua estrutura e subordinação
rativismo, sob a égide de um Estado que a _t~do ~- (!_ tQ9os aos órgãos hierarquizados da administração, mas deles se
pretendia submeter e di~dplinar.
_
__ aproximam quanto aos objetivos e firialídãdes ... Vivem, essas
Sem muitas· alternativas em termos de personalidade jurí- entidades, dentro_ da zona çinzenta que sofre a influência
dica, o legislador de então materializou ç organizou muitas
direitô administrativo, embora privadas, por natureza, origem
dessas instituições como "autarquias federais''. e estrutura jurídica."
:É certo que um múnus público lhes foi outorgado, mesmo
Mais enfática é a lição do Mestre Hely Lopes Meirelles.
porque os tentáculos estatais, por mais que quisessem, não
Diz ele:
conseguiam chegar a todos as setore.s de atividade. Esta mis"Realmente, os entes de cooperação, na sistemática da
são, este dever dos Conselhos era, basicamente_, fazer obser- lei da reforma, não se -enquadram entre os órgãos íntegrados
var, entre os integrantes de toda profissãO, i:is ·nárinas_editadas na administração di reta nem entre as entidadeS Corilp-riendidas
pelo Estado, zelando, fundamentalmen_te, p_~~~ ét~~~ _e_e~copos
na administração indireta {autarquias, empresas públicas e
da categoria.
__ _
--_so9edad~ de_ economia mista, exclusivamente). Todavia, exis~
Os Conselhos, assim, eram mais uma ·eugrenagern do tem, e em grande número, na administração federal, coopesistema. Situavam-se exatamente no mei9 __entre a Suciedade rando. com o Governo na realização de atividades técnicas,
e o Estado. Cuidaram do particular e dõ público. Não se
científicas, educacionais, assistenciais e outras que_ refogem
integraram ao Estado como as autarquias em tér!JlOS estritos, dos misteres burocráticos das repartições estatais centralizanem se organizaram como a atividade_ prívada.
das. Daí por que preferimos agrupá-los sob a denominação
Assim, nesta ambigüidade de n~c:r serem um d~sdobra genérica de ente de cooperação'' - Direito Administrativo
mento do Estado,_em especial por não receberem verbas públi- Brasileiro, 17• edição, SP, págs. 660 e 66L
cas do orçamento federal, nem serem seus empregados serviComo exemplo típico de entes de cooperação, o menciodores, mas contando com determinadas regalias e privilégios,_
em especial a imunidade tributária e fórum· privilegiado, a nado autor cita os Serviços Sociais Autónomos (SESI, SESC,
crónica dos Conselhos de FiscalizaçáO l'TOfisSiôil.al s~ desen- SENA!, SENA C) e as entidades disciplinadoras das profissões
volveu pelos anos afora, criando falsas ce!~zas e dúvidas liberais (Ordens e Conselhos Profissionais)._
entre muitos.
Demonstrado que os Conselhos de Biblioteconomia não
constituirão 6rgãos da Administração Pública Federal, mas
II- Voto
apenas entes de cooperação com o Estado, resulta inequívoca
a constitucionalidade da iniciativa parlam~ntar sobre i matéria
Sabe·se que os Conselho~ não g~~rem qua)quer parc~la de que cuida o projeto, com fundamento no art. 61 caput
do património púhlico, são màntidos com recursos próp:10s da Constituição Federal, que prevê a competência concor_
e se regulam por normas próprias, cOmO O_D_ecreto-Let n~ rente.
Effi face de todo o exposto, nosso parecer é pela apro968, de 13 de outubro de 1969.
A esta preliminar se sOma o fato qe que não estão tamb~rn -vação do P-LS n'-' io,_ de 1992, com a modificação proposta
os Conselhos com o controle de sua linha política atrelado ao seu art. 6~
É o parecer, Sr, Presidente~
ao Estado, já que a nomeação_ de seus ~irigen~es_ n_~Q __oc9rre
pelo Poder Executivo, ni.as por exclusiya decis~q_dC?s profisO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
sionais pOr ele regidOs.
- -é fav-orável ao projeto.
Ressalte-se, ainda, _que inex.iste qualquer supervisão miCompletada a instrução da matéria, passa-se à discussão
nisterial sobre os_ Conselhos desde o derrogamento.de ta! prá- do projeto, em turno único. (Piusa.r
tica pelo Decreto n" 93.617/86, que pôs por terra este último
~ O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Presidente, peço 3 palavra
resquício de corporativismo.
Assim, como mesmo denunciou a Secr~t_aría de Adminis· pela ordem.
tração Federal em recentes i.Iiformações ao Man9ado de Se_guO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
rança 00610.002963/92-70; em curso na 9• Vara Federal da a _pala vr a, a V. Ex•
Seção Judiciária, sediada cm Brasl1ia, o reve-stimento dos ConO SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pela ordem.
selhos sob a forma de autarquias, não os transformou em
entes da Administração Pública, sendo injusta e "ilegal qual- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, ao anunciar o
nobre Relator o exame da matéria, referiu-se a parecer antequer pretensão neste Sentido.
_
---,
As Ordens e OS Consdhos Profissionais, ainda que criados rio!: do nobre Senador Amir Lando. também no plenário.
ou autorizados por lei, não reúnem as caracterfstiCa:s d_e entida- S. Ex~ terminou opinando pela aprovação do projeto, proponde autárquica compreendida na Administração Pública. São dO, todavia, audiéncia da Comissão de Constituição, Justiça
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e Cidadania. Foi ouvida aquela Comissão, Sr.- Pre.Sict.ente'?O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Consigne-se,
O seu parecer é esse.que acaba de ser dado?
também, a presença do nobre Senador Dario Pereira:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A~ PresiEstá suspensa a sessão.
dêncía esclarece ao nobre Senador Josaphat Marj.nho que,
(Suspensa às 16h56min, a sessão é reaberta às 17h6
por se encontrar a matéria em regime de ufgência, a manifes~
- min.)
tação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania terá
que ser feita em plenário. Daí por que buscamos, com base
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está reano art. 140, alínea a do Regimento Interno, a audiência da berta a sessão.
referida Comissão no próprio plenário do Senado Federal.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomem assento
nos
seus respectivos lugares, porque se vai processar a
O SR. JOSAPHAT· MARINHO- Sr. Presidente, quero
apenas pedir a respeito-sa atenção de V. Ex~ para a circuns- verificação de quorum solicitada pelo nobre Senador Josaphat
tância de que se trata de um projeto de lei que reformula Marinho, com apoio dos nobres Senadores José Paulo Bisol,
a Lei n' 4.084/62, que regula a profissão de bibliotecário. Pedro Teixeira e Beni V eras.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Evidentemente, não há quorum na Casa para a votãção dessa
matéria.- (Procede-se à votação.)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência iriforma aô nobre- Senador J osaphat Marinho que a
constatação da Secretaria-Geral da Mesa é de que 42 Srs.
Senadores se encontram na Casa. Mas se V. Er-, que é um
grande regimentalista, entender de requerer verificação de
quorum, terá o seu pedido acatado pela Presidência, que procederá à verificação solicitada.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Se assim impoeo~Régi
mento, Sr. Presidente, requeiro, porque não se"rá possível
que se aprove matéria dessa natureza com a presença .de 8
ou 10 Senadores no plenário. Para isso conto com_ o apoiamenta dos ilustres Senadores César Dias, Beni Vera~,_ Pedro
Teixeira e José Paulo Bisol.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- É regimental
o requerimento de V. Ex• Será feita a verificação sOlicitada
pelo nobre Senador.
_
_ ___ .
_
Solicito aos nobres Srs. Senadores que_ _tomem assento
em suas respectivas bancadas.
(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência vai proclamar o resultado.
Votaram Sim 7 Srs. Senadores; e Não 2:
Não houve abstenção.
Total de votos: 9. Com o Presidente, 10.
Não há quorum.
A Presidência vai mandar acionar as -campainhas para
que os 42 Srs. Senadores presentes na Casa veilham imediatamente ao plenário.
O Sr. Elcio Alvares --Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) -~Concedo
a palavra a V. Er
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Pela ordem.) Sr. Presidente, peço que ·registre_ a m~ha .P~<:-sença, já que
o painel eletrónico D.ãó o fez.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~V. Ex• será
atendido.
O Sr. Dario Pereira - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevideS) - Concedo
a palavra a V. EX"
O SR. DARIO PEREIRA (PFL - RN. Pela ordem.)
-Sr. Presidente, apenas solicito que anote minha presença.

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES:
Affonso CamargO
Almir Gabriel
Antonio Mariz
Aureo Mello
Bello Pargà
César Dias
Dario Pereira
Elcio Alvares
Humberto Lucena
Jarbas Passarinho
Josaphat Marinho
Lourival Baptista
Pedro Teixefra.
VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:
Chagas Rodrigues
Paulo Biso!.
ABSTÊM-SE DE VOTAR OS SRS. SENADORES:
Esperidião Amin
José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Votam Sim
13 Srs. Senadores e Não 2.
Houve 2 abstenções.
Total de votos: 17.
~ O apelo da Mesa foi parcialmente atendido, proque dos
42 Senadores mais 7 vieram ao plenário, totalizando 17.
. -A ~residência esclarece que o item 10 será retirado da
pauta,_ nos termos do art. 175, alínea e, do Regimento Interno,
por falta de documentos que completem a instrução proces;.
suai.
É o seguinte- o item retirado:
-lOOFÍCIO N' S/63, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Ofício n' S/63, de 1992, através do qual o governo
do Estado de São Paulo solicita autorização para contrátar operação de crédito externo, junto ao Banco
Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento
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BIRO - , no total de cento e --dezenove milhões

de dólares, destinado à implantação do Programa de

Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga.
(Dependendo de Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 11:
OFíCIO N' S/64, DE 1992
(Em_ regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Ofício -n9 S/64, de 1992, através do quai Ó Governo
do Estado de São Paulo solicita autorização para contratar operação de crédito externo, no valor de quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares, junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BIRD -; destinada ao financiamento de parcela do Plano de Despoluição do Rio Tietê. (Dependendo de Parecer.)
Nos termos -do art. 140, designo o nobre _SeO-ador Elcio
Alvares para proferir o parecer.
-- O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eminentes
Senadores: o Governo do Estado de São Paulo encaminha
para exame do Senado Federal proposta para que seja autorizado a prestar contragarantia exigida pela União para que
esta conceda garantia à operação de crédito externo, no valor
de US$450 milhões, a ser contratada pela Companhia de Saneamento Básico _do Estado de São Paulo - SABESP - ,
junto ao BIRD.
A operação de crédito pretendida destina-se ao financiamento parcial da primeira fase do "PlaQO de D~poluição
do Rio Tietê" ~ através do programa de esgoto~ domésticos.
Solicita, ainda, o Governo do Estado de São Paulo, nos
termos do art. 8• da Resolução n' 36/92 do Senado Federal,
a elevação temporária dos limites definidos no inciso II do
art. 3"' da citada resolução, uma vez que aquele limite encontra-se excedido, independetemente da operação de crédito
pretendida.

_

O empréstirilo externo apresenta as seguintes características:
a) valor pretendido: Cr$2.880.000.000.000,00, equiva·
lentes a US$450.000.000,00, em 30~9-92;
~
b) prazo para desembolso dos recursos: até 15-6-97;
c) juros: 1!2 (PCT) a.a_ acima dos_~tistos de '_'Qualified
Borrowings", cotados no semestre precedente;
d) índice de atualização monetária: variação cambial;
e) garantia: Tesouro Nacional;
I) condições de pagamento:
-do principal: em 42 prestações semestrais de igual valor, vencendo-se a primeira em 15-6-97 e a última em 15-12-17;
-do juros: semestralmente, a partir de 15-6-93.
Quanto aos mecanismos de controle das operações de
crédito externo e à concessão de garantias a essas operações,
definidas a nível constitucional e pelas Resoluções n"? 1 36/92
e 96/89 do Senado Federal, cabem os seguintes esclarecimentos:
1) à exceção do limite máximo de comprometimento da
receita liquida real definido no inciso II do art. 39 da _Rçs9_lução
rt' 36/92, os demais são atendidos, conforme é demonstrado
no Parecer DEDIP/CODEM - 92/0475, do Banco Central
do Brasil;
2) conforme também evidenciado nesse Parecer do _Banco Central do Brasil, a extrapolação do limite -previsto no

TerÇa-feira 15 10361

item II- do art. 39 da citada resolução já se verificava mesmo
antes da inclusão da presente operação, e deverá ocorrer unicamente no exercício de 1995, num montante correspondente
à 5,24% do valor inicialmente atribuído.
3) quanto ao impacto monetãrio e às implicaÇões da operação. de crédito relativamente ao endividamente externo e
ao impacto cambial, o Banco Central do Brasil conclui seu
parecer favoravelmente, haja vista que deverá a mesma, necessariamente, constar da programação monetária e que também atende à política de captação de recursos externos do

pafs;

-

~4)

as exigênci.as contidas no § 2• do art. 6• da Resolução
n' 36/92, e os definidos no § 9• do art. 3• e pelo art. 4• da
Resolução n" 96!89, foram remetidas ao então Ministério da
Economia~ Fazenda e Planejamento, conforme consta do ofício do Sr. Governador do Estado, e deverão se encamínbados
a e-sta Casa quando do envio da mensagem presidencial.
A prestação de garantia da União a ess~ ()peração d~
crédito externo deverá ser objeto de específic!l e _separada
autorização do Senado Federal.
As demais formalidades prévias à concessão de garantias
e a contrata.ção de ·empréstimo externo prescritas na Constiruição Federal e na Resolução n' 36/92 do Senado Federal
foram obedecidas.
Ante o exposto, somos pela autorização pleiteada pelo
Of{çj.o_~'S" J] 9 64, de 1992, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 101, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado·de São Paulo a ampliar os Umites fixados no art. 3• da Resolução n• 36,
de 1992, do Senado Federal e a conceder cootragarantia
ao Tesouro Nacional, para a obteoção de sua garantia
à operação de crédito externo a ser contratada pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de Siio

Paulo- SABESP.
O' Seriado Federal reSolve:
Art_. 1'? É o Estado de São Paulo autorizado a
elevar temporariamente os limites fixados no art. 39
-da Resolução n" 36,de 1992, d<?,Senado Federal, nos
temias do art.· 89 da _citada r~~olução, com vistas a
conceder
garantia ao TesourO Nacional, para
obtenção de sua garantia à operação de crédito externo
a- ser ccintrafãda pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo- SABESP, junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento- BIRD.
Parágrafo único._ A elevação de limite e a concessão de contragarantias referidos no caput deste artigo
destinam-se à con_tratação de operação de crédito externo no valor de US$450.000,0()0.00 (quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares americanos), destinada ao
financiamento parcial do "Plano de Despoluição do
~
~
Rio Tieté".
Art. 29 As condiç5es financeiras básicas da operação de crédito a ser garantida pela União e a ser
realizada entre a Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo - SABESP e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, são os seguintes:
a) valor pretendido: Cr$2.880.000.000.000,00,
equi~alentes a US$450.000.000,00, eni 30·9-92;
b) prazo para desembolso dos recursos: até
15-6-97;

Contra
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c) juros: 1/2 (PCT) a_. a~ acima dos cUStOs de "QuaÜfied Boi'rowings,., cOtados no semestre prêpedente;

d) índice de atualização monetária: variaçãõ cam-

bial;
e) garantia: Tesouro Naci0Da1;
f) destinação dos recursos: plano de despoluição
do rio Tie tê;
g) condições de pagamento:
-do principal: em 42 prestações semestrai§ de
igual valor, vencendo-se a primeira em 15-ô-97 e a
última em 15-12-17;

-dos juros: semestralmente, a partir de 15-6-93.
Art. 39 A autorizaçãO concedida por esta resolução deverá ser exercida num praw de 540 (quinhentos
e quarenta) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 4~ Esta resolução entra em vigor na __data
de sua publicação.
- O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevidesJ .,-Completada
a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em
turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça ·a palavra, encerro a discussão.
A votação do projeto fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O item 12
foi retirado da pauta nos termos do art. 175, alínea e do
Regimento Interno.
É o seguinte o item retirado:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• !i!, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c do Regimento Interno.)
Discussão, em turno- úniCo, do ProjCto de Resolução n~' 91, de 1992, de autoria do Senad_or Beni Veras,
que altera artigos do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, reestrutura o Serviço de Segurança,
e dá outras providências. (Dependendo de Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Item 13:

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 93, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c; do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do ~!Oje-tõ--de-R.esolu
ção o• 93, de 1992 (apresentado pela Comissão de Assuntos Económicos como conclusão de seu Parecer lt'
451, de 1992), que autoriza o Govemó do ~Es_tado de
São Paulo a emitir e a colocar no mercado, através
de ofertas publicas, 2.537.216.271,494 Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTP
- , destinad~ à liquidação df;l. quarta parcela dos precatórios judiciais, de natureza não alimentar."
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação do projeto fica adiada por falta de quorum.

Dezembro de 1992

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 14:

OFÍCIO N• S/59, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Oficio o• S!5<J, de i992, através do qual o Governo
do Estado de Minas Gerais solicita autorização para
contratar operação de crédito externo junto ao Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no valor de cento e quarenta e cinco milhões
de dólares americanos. (Dependendo de Parecer.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares para,
proferir parecer.
_ O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para proferir parecer.) --Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Senhor Governador
do Estado de Minas Gerais encaminha a esta Casa o Ofício
"S" n' 59, de 1992 (Ofício n• 340/92, de 27-10-92. na origem),
solicitando autorização para contratar operação de crédíto
externo, como garantia da União, junto ao B-anco Internacíõfiãl de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor
de US$145,000,000.00 (cento e quarenta e cinco milhões de
dólares norte-americanos).
Os recursos advindes do empréstimo destinam-se ao financiamento do Programa de Saneamento Ambiental das Bacias dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, contando com a participação do Governo
do Estado de Minas Gerais, d(l CoÕJ.panhia de Saneamento
de Minas Gerais- COPASA, da Fundação Estadual do Meio
Ambiente -FEMA, do Banco de Desenvolvimento de Minas
GetàiS - BDMG e das prefeituras de Belo Horizonte e de
Contagem.
O Programa objetiva recuperar a qualidade ambiental
da regiáo metropolitana de Belo Horizonte mediante a drenagem, canalização, urbanização, esgotamento sanitário dornés~
tico e industrial, e respectivos tratamentos. Atuará também
na melhoria dos sistemas de resíduos sólidos em nível de destinação final, na implantação de áreas de preser.vação ambiental
na Bacia do Vargem das Flores e Pampulha, e no estabelecimento do Programa de Gestão Ambiental compreendendo
eStudos de proteção do Rio das Velhas, controle_de atividades
industriais, e programas- inStitucionais e de educação ambiental.
As condições financeiras da operação de crédito externo,
cuja autorização está regulamentada pelas Resoluções n"' 36/92
e n» 96/89, ambas do Senado Federal, apresentam as seguintes
características:
a- mutuário: Governo do Estado de Minas Gerais;
b - mutuante: Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento- BIRD;
c- valor: US$ 145,000,000.00 (cento e quarenta e cinco
milhões de dólares norte- americanos);
d - garantia: República Federativa do Brasil;
e - juros: 10% (dez por cento) ao ano, taxa arbitrária;
f - úidice de atualização monetária: variação da taxa
de câmbio;
g - destinação dos recursos: Programa de Saneamento
Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropo·
- litana de Belo Horizonte- MG~
h - condições de pagamento: _
- _·- do principal: em parcelas semestrais, vencendo-se a
última no ano de 2009;
-dos juro.s._:_ero,parcelas semestrais;

J;)ezembro de 1992

Terça-feira 15 _ 10363

PIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IÍ)

.
l -_ autorização Iegi_slativa: Lei Estadu~I Õ-;; 10.890, de
%2.10.1992. ..
O Banco CentFà! ~o Brasil emitiu o Pazycer DEDIP i(ODEM ;---- 92!0472, de 7-12-92, no qual constata que, a
'Weração solicitada enquadra~se nqs limites de endividamento
do Estado, e no que se refere ão lmpãcto n;1.0netário da op~ra~ aquele Banco nada teria a objetar.
_ _
~", Relata ainda que o empréstimo foi credenciado pelo Departamento de Capitais Ef;trangeiros - FIRCE~ do Banco
Central, o que evidencia a sua relevância para a política de
ça.ptação de recursos externos do Pafs._
_
No que tange ao_s ~spectos regidos pelo~ çl_iplomas normativos"'-do Senado Federal, vale observar os seguintes pontos:
• a. O processo não se encontra adequadamente instruído,
de vez que o parágrafo 2' do art. 6' da Resolução no 36192
estabelece que nas operações de crédito i~terrió Ou externo
que envolvam aval ou garantia da União, como no presente
pleito, " ... a autorização fica condicion~d_a ao_ recebimento
pelo Senado Federal da Mensagem do Presidente da República, encaminhando exposição de motivos do Minís(ro dã
Economia, Fazenda e Planejamento, bem CODJ.o os pareceres
da Procuradoria~Geral d~ _f'azenda Nacional e do_ Departamento do Tesouro Nacional", documentos estes não incluídos
no processo;
b. Qs_ atestados de adimplência junto aO lnsthu-to Nacional do Seguro Social__--=-:- INSS! ? Seàetaria da Receita Federal
e à Caixa EconómiCà -pederal - FGTS estãO cOm os prazos
da validade vencidos, sendo recomendável a sua revalidação
antes da assinatura do_ contrato da Op$!raçáo·cte crédito.
As demais forinaliàades prévias à contratação do empréstimo prescritas na Co"listi~uiç_ªO:_federã.l e ·nas Resoluções n"'s
36192 e na 96189, do Senado Federal, foram integnil e expliCitamente cumpridas.___
- " --~Em face do exposto e dado o mérito d3. sõticiülção~ caSO
este Plenário decida por relevar a inobservância ao que determina o parágrafo 2' do art. 6' da Resolução n'36192, parágrafo
3' do art. 4' da Resolução no 96189, a autorização do .pleit~
poderá ser concedida nos termos do seguinte:
-

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 102, DE199Z
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
a contratar operação de crédito externo junto ao Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, com garantia da República Federativa do Brasil,
no valor tOtal equivalente ·a US$145,000,000.00 (cento
e quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos),
destinada ao financiamento do Programa de Saneamento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
O Senado Federal resolve:
___ Art. 1"' É autorizado o Governo do Estado de Minas Gerais, noS" termoS -da Resolução 0.~ 96/89 e _da
Resolução n"' 36!92, do Senado Federal, a contratar
operação de crédito exterrio junto ao Banco Internacional de Recon~ruçãô e Desenvolvimento - BIRD ~
com _garantia da_ República Federativa do Brasil, no
valor total equivalente a US$145,000,00Q.OO (cento e
quarenta e cinéo milhõeS de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A -operãçãO de crédito externo
referida neste artigo des.tina - se ao finallciamerito
do Programa de Saneamento Ambiental dos Ribeirões
Arrudas c Onça na Região Metropolitana de Belo Horizonte-MG.

Art. 2~ As condições fi.nancilras da ope-raçao·-sao
as seguintes:
__
a - mutuário: Governo do Estado de Minas Gerais;
b - mutuante: Banco Internacional de Reconstiução e Desenvolvimento- BIRD;
c - valor: US$ 145,000,000.0D (cerito e quarenta
e cinco milhões de dólares norte-americanos);
d - garantia: República Federativa do Brasil;
e - juros: tO% (dez por cento) ~o ano, tax:~rarbi
trária;
r- índice de atualização monetária: varia-ção da
taxa de câmbio;
g - destinação dos recursos: Programa de Saneamento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na
Região Metropolitana de Belo Horizonte- MG;
h -condições de pagamento:
- do principal: em parcelas semestrais, vencendo-se a última no ano de 2009
-dos juros: em parcelas semestrais~
i -autorização legislativa: Lei Estadual n\' 10.890,
de 22-10-1992.
Art. 3ç O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias
a contar de sua publicação.
Art. 49 Esta r:esolução entra em vigor na data de
sua publicação.
, Este é o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -As demais
matérias constantes da Ordem do Dia, por se encontrarem
em fase de votação, têm a sua apreciação adiada.
São os seguintes os iteils adiados-:
-15-

-PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' 25. DE 1992
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n"' 25, de 1992 (n" 5.807/90, na Casa âe origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre o mar territorial,
a zona contígua, a zona económica eXclUsiva e a -plataforma
continental brasileiros. e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, sob n" 336, de 1992, da Comissão
- de _Relações Exteriores e Deresa Nacional.

-16PROJETODE DECRETO LEGISLATIVO
N·· 84, DE 1992
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis-_
lativo n' 84, de 1992 (n' 79191. na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto _do Tratado sobre Registro Internacional
de Obras Audiovisuais, assinado pelo Brasil em 7 de dezembro
de 1989, que resultou da Conferência Diplorriátíca sobre Õ
Registro Internacional de Obras Audiovisuais, realizada em
Genebra, de 10 a.21 de abril de 1989, tendo
PARECER favorável, sob n'~ 436. de T992, tia Comiss-ão
~ de Relações Exteriores e Defesá Nadon~l.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLAtiVO
W 86, DE 1992

-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
No 11, de 1991-Complementar

(Em regime de urgência, nOS termos do
Votação, em turno único-. do Projeto de Decie.to Legisart. 336, c, do Regimento Interno)
ifttivo n~ 86, de 1992 (n~ 105/91, na Câmara dos Déj:mtad.os),
Continuação da ~otação, em turno único, dO ~rojeto de
que aprova o texto rlo Tratado de Extradir;B.o, celebrado entre Le1 da Câmara n~ 11, de 1991-ComPiementar (n"' 69/89-Comó Governo da Repúbli..:a Federativa do Brasil e o GoVerno plementar, na Casa de origem) de iniciativa do Ministério
da República Portuguesa, ass-inado em Brasília, em 7 de maio_ ~!ibliw da União, que dispõe sobre a organização, as a~bui
de 1991, tendo
_ -- -çóes e: o estatuto do Ministério Público d-a- üriião, tendo parePARECER favorávo(sob n' 437, de !992, da Comissão ceres:
_:, Sob n9 412, de 1992,- da Comissão de ConstitUição,
- De Relações Exteriores e Defesa Nacional.
_ 18 -·
Justiça e Cidadania, favorável, nos termos do Substitutivo
que oferece; e
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
-Proferido em Plenário, Relator: Senador Amir Lartdo,
W 87, DE 1992
-contrário às Emendas de Plenário .

.. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
Votação, em turno Uriico, dO Projeto "de Decreto Le:gis· a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa·se à apreciação do Requerimento n~ 909, -de 1992,
lativo n' 87, de 1992 (n' !83/92, na Cãmara dos Deputados),
do Senador Gerson Camata, para representar o Senado Fedeque aprova o texto do Acordo entre o Governo da República
ral na 43~ Assembléia da Organi_zação das Nações Unidas.
Federativa do BrasH e os Governos da República Argentiila
Solicito ao tíobre Senador Pedro Teixeira que profira
e da Repúbl!ca do Chile para· o Estabelecimento da Sede
o parecer.
do Tribunal Arbitral na Cidade do Rio de Janeiro, nas Dep~n
dências do Comitê JurfdicO Iniúamericanci, Celebrado-em AsO SR. PEDRO -TEIXEIRA (PQT - DF. Para proferir
sunção. em 30_de outubro de 1991, tendo __ :
·--_ parecer.)- O meu parecer é favorável, Sr. Presidente.
.
PARECER favorável, sob n' 438, de 1992, da Comissão
O
SR.
PRESIDENTE
(Mauro
llenevides)
O
parecer
......... de R~lações Exteriores e Defesa Nacional.
do nobre Senador Pedro Teixeira conclui favoravelmente à
-19concessão da autorização para que o Senador Gerson Cama ta
participe da Assembléia da ONU.
PROJETO DE LEI DO SENADO.
A votação fica adiada por falta d.e quorum.
N• 304, DE 1991
O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira
da presidência,_ que é oCupada pelo Sr. Elcio Alvares.
·(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
O SR. PRESIDENTE (Ebo Aivares) -Há orador i~sart. 91, §§ 3' e 4'. do Regimento Interno)
crito-.- Concedo a palavra ao nobre Senãdor Mauro Beneviâes.
Votação, em turno único, do Projeto de Lei ·do Senado
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia
n' 304, de 1991, de autoria do Sénadc>r Darcy Ribeiro, que
dispõe sobre a adição de substância atóxíca~ volátil e: d~ odor o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,
aversivo ao benzeno, tolueno e xileno, seus derivados e com- na qualidade de Presidente do Senado Federal e como reprepostos e.. dá outras providencias, tendo
-- - ---sentante do Estado do Ceará, nãO poderia deixar de gravar
PARECERES. sob n's 587-, de 1991. c 378, de !992, nos Anais desta Casa uma homenagem ao Senador Edgar
Cavalcanti de Arruda, ao ensejo do centenário do seu nascida Comissão
mento, ocorrido em junho deste ano.
- de Assuntos Sociais, 1~ pronunciamento: iavorável_ aoBacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela -Facuidade
_projeto; 2" pronundamcnto: contrário à em'enda de Plenário.·
de São Paulo, Professor Catedrático da Faculdade de direito
-20dO Ceará por concurso público, defendendo, na oportunidade,
M.ENSAGEMN• 368. DE 1992
a tese "Dissertações Processu3is", :Edgar Arruda destacou-se
ESCOLHA DE AUTORIDADE
nas múltiplas atividades exercidas como um homem vocacio_
-_
nado a servir ao seu Estado e ao País. _
Membro da Comissão Legislativa do Ceará, como Jurista
Votação, em turno único, do Parecer n" 446, de 1992,
emérito que era, participou; ap6s a Revolução de 1930, da
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a
fundação da Liga Eleitoral Católica (LEC), denominada, posMensagem n' 368, de 1992 (n' 730192, na origem), -de 20-.de
teriormente, "Aliança eleitoral pela Família" (ALEF). assonovembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
ciação civil de âmbito nacional, criada com a finalidade de
da República submete: à delib~ação do Senqdo a escolha
do Doutor JOSÉ ANSELMO DE FIGUEIREDO ·sAN'riA- mobilizar o eleitorado ein torno dos candidatos a postos eletiGO, Juiz do Tribu-nal Regional Federal da 1• Região;· cOm vos-que professassem a doüirina- social da Igreja.
Daí por diante, a trajetória do brilhante advogado confunsede em Brasília - DF, para exercer o c-argo de Ministro
do Superior Tribunal de _Justiça, _na vaga reservada a juízes_ de-se com a 4o político impulsionado pelo ideal comum do
dos Tribunais Regionais Fcde_rafs, decorrente do falecimento: aperfeiçoamento das instituiçõeS democráficas e do desenvolvimento sócio-económico da Nação b!asileira.
do ·Ministro Geraldo Barreto SObral.
--
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Senador da República, eleito em 1935, s_gb ,a legenda
'"':" ~oL- :u""' 4l:l, de 1.992, da ComissAo de Constituiçlló,
_,do Partid!? Repub}~9_nq !?~ogressista,_~_~ve ~xpre~siya atuaçãõ __ Justiça e Odadania, favorável, nos termos do Substitutivo
~o Plenáno e ·nas Comissões de Constituição J~st_iça~ de Edu- __que oferece; e
cação e Cultura e de Saúde desta Casa. Distinguia-se-n~ tribu-Proferido em Plenário Relator: Senador Amir Lanna pelo conhecimento _cultur~l e jurídico de:q:I9llstr;:~.do, bem do, contrário bs Emendas de Plenário.
como pela fi_gur:l"invulgar de orador e debatedor de idéias.
PROJE"IO DE RESOLUÇÃO
Com a Implantação do Estado Novo perdeu o mandato
.NO
DE
67'
1992 . .
de Senador, o que, entretanto, não lhe impediu de_prosseguir
-na luta em defesa dos princ(pioS democráticos. _e- do resPeito
~m regime de urgencta, nos termos do art. 3~ "c",
aos direitos e -ãs_gãrantia~dD.diVíduaiS.
do ~eg1~nro Interno.)
.
.
.
Líder da campanha pela !eco~!!_t~t!l~onalização do País.
o
Dlscussao, e~. t~~o 'llniCO, -d? _
~OJ~.to de Resoiuçao
Edgar Cavalcanti foi um dos fundadores da União Demo- n 67, de 1992, de ~tC!a~ da Comissao Dtretora, que aitecráticâ Nacion~I. Partido de opOsição acrGQvern_õ-vargas.
ra 8 . redaçao de dispos~üvoso da R.e:Joluçao no 86, de 1991,
Em outubro de 1945, elegeu-se Deputado pelo Ceará modificada pela Resoluçao n 5, de 1992, _ambos do Senado
à Assemblêia Nacional Constituinte na legenda udenista, ten~ Federal, tendo:
.
.
do integrado a Subcomissão de Segurança Nacional da Comis. PARECER, profcrtdo de Plenário, Relator: Senador
são de Constituição, incumbida de elaborar o Anteprojetó ElclO Alvares, _faV:Oráve~ Doa termoa de Su~tit_llli'YO que. ateda nova Carta. Mais uma_ vez a voz do isigne cearense se
e~ silbstitutça.o à Comisalo de Constlt~çao, ~ustlça c
fez ouvir pelos conceitos emitidos~ p~la competência _e autori- Cidac~a~ua~ _(Dependendo de Par~ da Comisslo Dtrctora.)
dade com que discutia as questões institq.cioruPs. __ _ _
___
OFíCIO
·
_ _
Primeiro Presidente da Ordem dos Advogados - Seção
ND sm, DE tm
do Ceará, Edgar Arruda, ao longo de sua vida pública, foi,
_ (Em regime de urgeucia, noa tel'tD06 do art. 336, •c•,
ainda, membro do Instituto Brasil .,-- Estados Unidos, da do Regimento Interno.)
Associação Cultural Franco Brasileira, da San ia Ç'asade Mise()JI"cio o• sm, de 1992, através do qual o Governo do
ricórdia, do Instituto_9e ~roteçá9_ aos Cegos. da Assocíação Estado de Goiás- solicita autorizaçlo para oonuatar operaçao
Cearense dé Imprensa; Advogado da Prefeitura
Dis"trito de crédito e:Eterno, no valor de dezoito milhoesJ setecentos
Federal, Procurador do Tribunal de Contas do Distríto FCde- e oitenta e dois mil e quinhentos e cinquenta dólares, destina·
ral e, finalmente, Minístro do_ mesmo Tribunal._
_ da a financiar o Projeto de Desenvolvimento Tecnólogici:rpa~
Com este perfil de Edgar Arruda, revereoéío comovido ra o Pequeno Proc;Jutor em Arca de Cerrado. "(Dependendo
a sua memória, expressando o reconhecimento do Senado de parecer.)
Federal pelos inestimáveis serviços prestados ao Bra~il pelo
-.
PROJETO DE LEI DO sENADO
patnota e Parlamen~ar ~que tan~o _honrou o Poder LegiSI_atlvo
_
NO lO, DE 1992
como exemplo de dxgmdade e CIVISmo.
_
. ..
(Em- regime de ·urgencta, nos termos do art. 336, "c",
O SR. PRESIDENTE (Elcio Alvares) - Nada mais ha-. do Regimento Interno.)
vendo a tratar, a Presidência vai encerrar- d:fti3balhos, desigI?iscll38Sp, em turno C:mico, do Projet~ de Lei do Senanando para a sessão ordinária de amanhã a seguintedo D0 10, de 1992, de autoria do Senador Mareo Maciel, que
dispOc oobre o exercfcio da profiBllllo de Bibliotecário e determina outras providencias., tendo:
_
PARECER, pfól'crido cm plenário, Relator: Senador
ORDEM DO DIA
Amir Lando, concluindo por uma audiencia da Comissào de
ConstituiÇI!o, Justiça e Cidadania.

3
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PROJE"IO DE LEI DA CÂMARA
N• 138, DE 1992
(lnclufdo em Ordem do Dias Dos termos. do.cart. 172,
n, "b", do Regimento Interno.)
Discussi!O, em turno único, do Projeto de Lei da CAmara n• !38, de 1992 (n° 3.382/92, na Casa de origem), q~ dá
nova redaÇI!o ao artigo 1° da Lei n• 8.438,de 30 de JUnhO
de 1992, que prorroga o termo final oo prazo prCVlsto Do art.
3" da Lei n• 8352, de 28 de dezembro de 1991, c. dá outras
providencias. (Dependendo de parecer.)
PROJE"IO DE LEI DA CÂMARA
N" 11, DE 1991-Complementar
(Em regime de urgencia, nos tcrlD08 do art. 336, "C",
do Regimento Interno)
ContinuaÇI!o da votaÇI!o, em tllrno único, do Projeto
de Lei da Câmara n• 11, de 1991-Complementar (n• 69/89'Complementar, na Casa de origem) de iniciativa docMinisterio
Pllblico da Unitio, que dispOc aobre a organizaçllo, as atrtbUlçOes e o estatuto do Ministetio Pllblico da UniAo, tcnclo pareceres:

1

2

··· 60FfCIO
N" S/63, DE 1992
(Em regime de urgencia, noo termoa do art. 33ó, "c",

do Regimento Interno.)
_. _
Oficio na S/63, de 1992, atraws do qual o GoVerno do
Estado de SAo Paulo, SOlicita autoritaçao para contratar operaçao de credito externo, junto ao Banco !nteramcricaoo !"\~
ra ReconstruÇI!o e Desenvolvimento- BIRD, no total de cento e dezenove milboes de dólares, destinado à implantaçao'
do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapintng&- (Dependendo de parecer.)

7 OFíciO.

N" SM, DE 1992
.
.
_
. -(Em regime de urgencia, noa.termoo do art. 336, "c",
do Regimento Interno.)
Oficio n•'S/64, de 1992, atraves dó qual o·Governa do
&tado de Silo Paulo solicita autorizaÇI!o para contratar operaçao de credito merno, no valor de quatrocentos e cinqUenta milbOCS de dólares, junto ao Banco Interamencaoo de Deacnvolvimento - BID, destinada ao financiamento de parce-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II)

10366 Terça-feira 15
la do l'lano do>

l>otp<>lul~o

d..

,.~

.,~

• (l)cp<".ndendo C:e

J.l8l'C=·)

8

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 91, DE 1992
o
-..
(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, 'c",
do Regimento Interno.)
_ ~
Díscussao, em turno único, do Projeto de RcaoluÇllo
n° 91, de 1992, de autoria do Senador Beni Veras, que altera artigos do Regulamento Administrativo do Senado Federal, reestrutura o Serviço de Segurança, e dá outras providencias. (Dependendo de parecer.)
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N°93,DE1992
~
(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, 'c',
do Regimento Interno.)
·
-·
Discuss!lo, em turno ónico, do Projeto de ReaoluÇllo
no 93, de 1992 (apresentado pela Coniiss!lo de AssunTos EconOIIiicos como conclusao de seu Parecer n° 451, de 1992),
que autoriza o Governo do Estado de Silo Paulo a emitir e
colocar no mercaâo, através de ofertas pdblic.as,
2537.216.271,494 Letras Financeiras elo Tesouro do Estado
de São Paulo- LFTP, destinadas a liquidação da quarta parcela dos precatórios judiciais, de natureza DAo alimentar.
OFíCIO
N" S/59, DE 1992
(Em regime de urg!ncia, nos termos do art. 336, •c•,
do Regimento Interno.)
Oficio n° S/59, de 1992, arráves elo qual o Governo do
Estado de Minas Gerais solicita autorização para constratar
operaç!lo de crEdito externo junto ao Banco Internacional
de Reconstruç!lo e Desenvolvimento - BIRD, no valor de
cento e quarenta e cinco niilb!les de dólares americanos. (Dependendo de parecer.)

9
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 25, DE 1992

Dezembro de~ i99Z ~

que ap• ova o texto do Tratado de Exrradiç8o, celebrado enrre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Rcpübtica Portuguesa, assinado em BtasOia em 7 de
maio de 1991, tendo:
'
PARECER favorável, sob D0 437, de 1992, da Comissao
- -~De RclaÇOea Exteriores c Defe1111 Nacional.

-14
-

Pl!OJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N '07, DE 1992
-- -

Votação, em turno único, do Projeto Çe Decreto Legislativo n° '07, de 1992 (n° 183/92, na Gamara dos Deputados),
que aprova o texto do Acordo entre o Governo da Repüblica Federativa do Brasil e os Governos da República Argentina e da Repüblica do Chile para o Estabelecimento da Sede
do Tribunal Arbitral na Cidade do Rio de Janeiro, nas Dependencias do Cotuite J urfdico Interamericano, celebrado
em Assunçao, em 30 de outubro de 1991, tendo:
PARECER favorável, sob no 438, de 1992, da Comissão

-De RclaçOea Exteriores e Defesa Nacional.
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PROJETO DE LEI DO SENADO
ND 258, DE 1991

_
(Inclufdo em Órdem do Dia nos télnros do art. 172, ~
do Regimento Interno.)
Discuss!lo, em turno ónico, do,Projeto de Lei do Senado D0 258, de 1991, de aUtoria do Senador Neison Carneiro,
que lixa o valor dos titulas públicos na composição do _preço para aquisiç!lo de bens a serem alienados, tendo:
PARECERES favoráveis, proferidos em Plenário:
-Em aubatituiç&o l Comiaallo de Aaauntc» EconOmic:ae, Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalllo, e
- Em aubstitulç&o l Cotuiaalo _de Infra-&trutura,
Relator: SenadOr Ronan Tito. (Dependendo de pareceres sobre as Emendas.)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da; CAma~
ra no 25, de 1992 (n° 5.807/90, na Casa ck: Origem), de iniciaPROJETO DE LEI DO SENADO
tiva do Presidente da Repóblica, que dispOe sobre o mar terN° 304, DE 1991
ritorial, a zona contígua, a zmia econOmica exclusivâ e ·a pla(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 91, §§
taforma continental brasileiros, e dá outras providencias, tendo:
PARECER favorável, sob n° 336, de 1992, da Comissllo 30 e 4°, do Regimento Interno.)
Votaçllo, em turno tinico, do Projeto de Lei do Sena- De RelaÇOea Exteriores e Defe1111 Nacional.
do n° 304, de 1991, de autoria do Senador Darcy Ribeiro
que dispOe sobre a adiç!lo de substáncia atOxica, volátil e de
PROJETO DE DECRETO LEGISIATIVÓ
odor aversivo ao benzeno, tolueno e xileno, seus derivados
N° 84, DE 1992
e cori:lpmtos e dá outras providencias, tendo:
Votação, em.turno tinicoJ_do Projeto de Deercto LegisPAIUlCERÉS, sob n"s 5'07, de 1991, e 378, de 1992,
lativo D0 84, de 1992 (D0 79!91, na camara dos Deputados),
que aprova o texto do Tratado sobre Registro Internacional da eoniissao
-De Assuntos Sociais, 1° pronunciamento: favorável
de Obras Audivisuais, assinado pelo Brasit em 7 de dezemao
Projeto;
2"Pronunciamento: contrário à Emenda de Plenário.
bro de 1989, que resultou da Conferencia Diplomática sobre
o Registro Internacional de Obras Audivisuais, realizada em
MENSAGEM
Genebra, de 10 a 21 de abril de 1989, tendo:
N" 368, DE 1992
PARECER favorável, sob no 436, de 1992, da ComiasAo
Eocolita de Autoridade
- De RelaÇOea Exteriores e Defe1111 Nacional.
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PROJETO DE DECRETO LEGISlATIVO
ND86,DE1992
Votaçao, em turno tinico, do Projeto de Deercto Legislativo n° 86, de 1992 (no 105/91, na Gamara dos Deputados),

VotaÇllo, em turno tinico, do Parecer n° 446, de 1992,
da Cotuissao de Constituiç!lo, Justiça e Odadania sobre a
Mensagem D0 368, de 1992 (n° 730/92, na origem), de-20 de
novembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da Rcpóblica submete à deliberação do Senado a escolha

Dezembro de 1992
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do Doutor J<.:;.,~ Anse!mo de Figueiredo Santiago, Juiz do
Tribunal Regional Federal da 1• R::jSil!o, com sede em BrasfUa - DF, para exercer o =go de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga reservada a jufzcs dos Tribunais
Regionais Federais.. decorrente do_ faleci.n:)e:_nto do Ministro
Geraldo Barreto Sobral.

O SR. PRESIDENTE '(Ekio Alvares) - E5iá: encerrada
a sessão.
'

!0367

Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão III.
do Q_uadro de Pessoal do Senado Federal, para substituir
o Diretor da Subscretaria de Apoio TéCtfii:-o, no períodO de
1"-2-93 a 20-2-93, durante o afastamento do titular em gozo
de férias.
Senado Federal, 14 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
SECRETARIA-GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de 1~> a 30 de novembro
de 1992- art. 269, II do Regimento Interno.)
PROJETOS APROVADOS
E ENVIADOS À SANÇÃO

(Levanta-se a sessdo às 17 horas e 20 minutos.)
ATO DO PRESIDENTE N• 471, DE 1992
O Presidente do Senã.do Federal, no uso de suas atribui~
ções regimentais e regulamentares, de conformidade__ ~om a
delegação de competência que lhe foi Outorgadã- j)Cío Ato
da Comissão Diretora no 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~·l, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n' 16.768/92-Z, reS<>lve nomear GENILDO
PEREIRA DA COSTA para 'êxercer o cargo, em éomissão,
de Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotação e. exercíciO DO Gabinete
do Senador Lavoisier Maia.
Senado Federal, 14 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.

~Projeto de Lei da Câmara n' 10, de 1992 (n' 2.484/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal de
Justiça, que dispõe sobre a reestruração da Justiça Federal
de primeiro grau da 2~ Região e dá outras providências.
Sessão: 24-11-92 (247)
-Projeto de Lei da Câmara n• 23, de 1992 (n• 4.590/!Jü,
na Casa de origem}, de iiiiciativa- do Prêsidente da República,
·que autoriza a Petróleo Brasileiro S.A. (PETROBRÁS), a
transferir bens de sua propriedade para o Estado de São Paulo,
Sessão: 24-11-92 (247)

PROJETOSAPROVADOS
E ENVIADOS À PROMULGAÇÃO

ATO DO PRESIDENTE N• 472, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, e de con(ormidade com
a delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretori n" 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n• 17.447/92-5, resolve designar MARIA
VIRGINIA LADEIRA ROSSETO, Técnico-Legislativo,
Área de Administração~ Classe_ "Especial", Padrão lU, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, para substituir o Diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais, no períõâo de 2 ã21 de janeiro de_ 1993, durante o afastamento do titular em
__
_
_ _
gozo de férias.
Senado Federal, 14 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 473, DE 1992
O Presidente do Senado Fedei-ai, tlõ uso de sUas atribui":"
ções regimentais e regulamentares, e de conformidade com
a delegação de competênCia que lhe foi Outoig3d3 pelO' Ato
da Comissã:o Dii-etora n" 2, de 1973, e tendo em vista o _que
consta do Processo n? 17.168/92-9, resolve designai-- GENOVEVA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, Analista Legislativo, Área de Biblioteconomia, Classe HEspecial", Pã.drão
I, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para substituir
a Diretora da Subsecretaria de Biblioteca, no perfodo de 2
a 21 de janeiro de 1993, duiante o afastamento da titular
em gozo de férias.
Senado Federal, 14 de dezembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 474, DE 1991
o

o

O Presidente do Senado-Feder-al-,-oo-uwdc-SuãS:atribui~
ções regimentais e regulameritares, em cOnfõfil:tidadC com a
delegação de competência que lhe foi otitorg3:~a pel()__.~tq_
da Comissão Diretora n9 2. de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n" 16.751192-2, resolve designar RONALDO CAVALCANTE GONÇALVES, Analista Legislativo,
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_-Projeto de Decreto Legislativo n• 10, de 1984 (n• 17/83,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Protocolo
sobre Privilégios e Imunidades da Organização Internacional
de Telecomunicações Marítimas por Satélite -INMARSAT,
concluído em Londres, a I• de dezembro de 1981.
__Sessão: 13-11-92 (238)
-Projeto de Decreto Legislativo n• 18, de 1984 (n• 50184,
na Câmara dos Deputa4os), que aprova os textos da Convenção ·n9 140 e da Recomendação 148, referentes a "licença
remunerada para estudos", adotadas na 59' Sessãõ da C0nfer8ncia Int~macional do Trabalho, realizada em Genebra, em
junbó dd974.
Sessão: 13-11-92 (238)
-Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 1985 (n' 85/85,~
na Câm'ara dos Deputados), que aprova os textos da Convenção n~ 136 e da Recomendação n9 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.
Sessão: 16-11-92 (239)
-Projeto de DCcre'to Legislativo n" 66, de 1992 (n~
~J03/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Tratãdo d~ Aux:ílio Mútuo em Matéria Penal, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República
PortugUesa, assinado em Brasília, a 7 de maio_ de 1991.
Sessão: 16-11-92 (239)
-:-Projeto de D_ecreto Legislativo n" 73, de 1992 (n~>
107/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga ~n_çessão à Jet Radiofusão Ltda. para explorar serviço de radi9fu.sãc sonora, em onda média, na cidaàe àe Teresina, Estado do Piauí.
Ses~o: 18-11-92 (241)
-Projeto de Decreto Legislativo n~ 74, de 1992 (n·:·
127/91,_. na Câmara dos Deputados), que aprova o. ato que
outorga· permi~ãb à rádio A Voz de São Pedro Ltda. para
o
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explorar serviço de radiofusão sonora, em- freqüência modu· gueses, celebrado entre o Governo da República Federativa
lacta, na cidade de São Pedro, Estado de São Paulo.
do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasília,
Sessão: 18-11-92 (241)
a 7 de maio de !991.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 75, de 1992 (n'
Sessão: 23-!1-92 (246)
140/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
-ProJeto de Decreto Legislativo n? 82, de 1992 (n"
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural de
187/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Muzambinho Ltda. para explorar serviço de radiofusão sonora Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Repúblicã
na cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais.
·
Italiana sobre cooperação no domínio do Turismo, celebrado
_
Sessão: 18-11-92 (241)
em Roma, a 11 de dezembro de 1991.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 71, de 1992 (n'
Sessão: 23-!1-92 (246)
178/92, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos
-Projeto de Decreto Legislativo n• 83, de 1992 (n'
do (1) Tratado de Extradição, (2) Tratado sobre Cooperação
190/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Judiciária em Matéria Penal e (3) Tratado Relativo à Coope- Protocolo para a Solução de Controvérsias, celebrado entre
ração Judiciária e ao Reconhecimento Recíproco de Sentenças
a República Federativa do Brasil, a República Argentina,
em Matéria Civil, entre os Governos do Brasil e o da Itália,
a República do Paraguai e a República do Uruguai, em Brasíassinados erri-Roma, a 17 de outubro de 1989.
lia, a 17 de dezembro de 1991.
Sessão: 18-11-92 (24i)
Sessão: 27-11-92 (261)
-Projeto de Decreto Legislativo n• 77, de 1992 (n'
PROJETOS APROVADOS
161/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
E ENVIADOS À CÂMARA DOS DEPUTADOS
Acordo sobre Cooperação nos Campos da Ciência e TeCnologia, celebrado entre o qoverno da República Federativa
-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9
do Brasil e o Governo da República da Coréia, em Seul,
77, de !992 (n• 3.183/92, na Casa de origem), que dispõe
a 8 de agosto de 1991.
sobre destinação das quotas de fundos ao portador e aos títulos
Sessão: 18-11-92 (241)
ou aplicações de renda ao portador ou nominativos-endos-Projeto de Decreto _Legislativo n' 7ª, de 199;1._ (n'
sáveis mencionados no caput do art. 39 da Lei n" 8.021, de
164/92, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos
12 de abril de 1990, atualmente à disposição do Banco Central
da Constituição e da Convenção da União Internacional de
do Brasil, nos termos do § 29 do art. 79 e do caput do art.
Telecomunicações, adotadas na Conferência de Plenipoten9' da Lei n' 8.024, de 12 de abril de 1990.
ciários, em Nice, em 1989.
Sessão: 4-11-92 (228) Extraordinária.
Sessão: 19-11-92 (243) _ _
_
,....,..,.,Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
-Projeto de Decreto Legislativo n• 79, de 1992 (n'
n' 41, de 1992 (n' 2.622/92; mi Casa de origem), de iniciativa
169/89, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do ·do Tribunal Superior do TraOãlho,_ que altera a composição
Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Económica, . interna do Tribunal Regional do Trabalho da I• Região, com
Científica e Técnica na área de Pesquisa Agrícola e Ext~n~ão sede no Rio de Janeiro- RJ, e dá outras providências.
Rural, entre o Governo da República Federativa do.Brasil
Sessão: 4-11·92 (228) Extraordinária.
e o Governo da República Popular de Angola, firmado e~
. ____,....Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
Luanda, a 28 de janeiro de 1989.
n' 43, de 1992 (n' 2.624192, na Casa de origem), de iniciativa
Sessão: 19-11-92 (243)
_
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
-Projeto de Resolução n9 63, de 1992, de iniciativ? da
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
Comissão Diretora, que reestrutUra cargos da área de telefonia
da 4~ Região, com ·sede em Porto Alegre- RS, e dá outras
e dá outras providências..
providências·.
Sessão: 19-11-92 (244) Extraordinária.
Sessão: 4-11-92 (228) Extraordinária.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 80, de 1992 (n'
--Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n<~
176192, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
44, de 1992 (n' 2.625792, nà Casa de origem), âe iniciativa
Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e o Governo da República Popular da China destinado. a e. a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal, em matéria
da s~ Região, com sede em Salvador - BA, e dá outras
de Imposto de Renda, celebrado em Pequim, a 5 de agosto
providências.
de 1991.
Sessão: 4-11-92 (228) Extraordinária. .
_
Sessão: 20-11-92 (245)
.
_
~Emenda do Senado ao Projeto de Lei do Senado n9
-Projeto de Resolu_ção n' 70, de 1992 que autoriza o
45, de 1992 (n' 2.626, na Casa de origem), de ini.ciatíva do
Governo do Estado do Ceará a contratar operação de crédito
Tribunal Superior do Trabalho, que alt~ra a composição e
externo junto ao Banco" Jnteramericano de Desenvolvimento a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da
- BID, coril·garantia da República Federativa dQ Brasil- 9' Região, com sede .em. Curitiba - PR, e dá outras· provino valor total equivalente a até US$ 199,200,000,00 (cento
dêncüis.
e noventa e nove milhões c duzentos mil dólares norte-ameSessão: 4-11-92 (228) Extraordinária.
ricanos), ·destinada ao fili"anciãmeitto do Pr~grama _de lnfr_a-Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n'-'
Estrutura Básica e Saneainento, na cidade de Fortaleza, Cea- 48, de 1992 (n' 2.630192, na Casa de origem), de iniciativa
rá.
do TiibU.nal S.Upcirior do Trabalho, que altera a ~mpo~ição
Sessão: 24-11-92 (247)
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
-Projeto de Decreto Legislativo n 9 81, de 1992 (n9 da 3• Região, com sede em Belo Horizonte - MG, e dá
·
outras providências.
111/91, na Câmara dos Deputados), que aprova() texto do
Sessão: 4-11-92 (228) Extraordinária.
Protocolo sobre as ComemoraÇões dos Descobrimentos Portu-
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-Projeto de Lei do Senado n~ 382, de 1991J_de au_toria
do Senador MANSUETO DE LAVOR, _que acrescenta §
39 ao art. 12 da Lei n 9 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
que dispõe sobre o regime único":__ ':-:- --~ ---- -_.
Sessão: 19-11-92 (243Y(áecisão terminativa).

-Mensagem n9 355, de 1992 (n~ 703/92, 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 JOÃO HERALDO LIMA, para exercer o cargo
de Diretor de Política Monetária do Banco Central do BrasiL

-Emendas do Senado ao Projeto de_l-eic:l_a_Câmara __ .Sessão: 25-11-92 (250) (Extraordinária),
n• 33, de 1992 (n' 3.759/89, na Casa de origem), que dispõe
-Mensagem n• 358. de 1992 (n• 708/92, na origem).
sobre a profissão de guia de Turism~ e dá outras providências.
de 18 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor PresiSessão: 20-11-92 (245)

-

_

-Emendas do Senado ao Projeto de L_ei da Çâm~ra

n" 47, de 1992 (n9 2.628/92, na Casa -de- Orige-m), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalhq, que altera a çqmposição ·

dente da República submete à deliberação do Senado o nome

do Senhor EMÍLIO GARÓFALO FILHO, para exercer o
cargo de Díretor dC Assuntos Internacionais do Banco Central
do ·BraSil.

e a organização interna do. Tribunal Regional do Trabalho
Sessão: 25-11-92 (250) (Extraordinária).
da 12• Região, com sede em Florian6polis- SC,_e dá outras __ ---~Mensagem n" 346, de 1992 (n" 681/92, na origem),
providências.
Sessão: 24-11-92 (247)

de 30 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi, ~'~dente da República sub'!lete à deliberãção do Senado o nome

-Projeto de Resolução n• 3, de 1992-CN, de iniciativa __ do Senhor JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Portu-

da Comissão Diretora, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.

Sessão: 25-11-92-CN Extraordinária.

guesa.

__

Sessão: 25-11-92 (250) (Extraordinária).

-Projeto de Lei do Senado n9 29-7, de 1991, de autoria

do Senador FRANCISCO ROLLEMBERG, que dá priori-

_ ~ Mensagem n\' 350, de 19_92 (n'! 690/92, na origem),

de 6 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presi-

dade de atendimento à clientela que especifica e dá outras

çlente da República submete à deliberação do Sen~do a escolha

providências.

do Senhor LUlZ FELIPE DE SEIXAS CORREA, Ministro

Sessão: 30-11-92 (262) (decisão_ terminativa).
-Projeto de Lei do Senado n~ 352, de 1991, de autoria

de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer
o ~rgo de Embaixador do Brasil juntn ao Reino da Espanha.

do Senador CID SABÓIA DE CARVALHO, que "dispõe
sobre alteração da Lei n' 8.112, de 1990.
Sessão: 30-11-92 (262) (decisão terminativa).
-Projeto de Lei do Senado n•"371, de 1991, de autoria
do Senador RACHID SALDANHA DERZI, que autoriza
a União a doar à União dos Escoteiros do Brasil -Região

Sessão: 25-11-92 (250) (Extraordinária).

de Mato Grosso do Sul, o imóvel que menciona.

do Senador NEY MARANHÃO, que concede pensão especial a Sebastião Bernades de Souza Prata e dá outras provi-

na Casa de origem), de iniciativa.do-PI-'esidente da República,
que acrescenta parágrafos ao Decre.to-Lei n" 1.392, de 19 de
feVe.rCii-o de 1975~ Que fixa os valores de salários do GrupoDdesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, e dá outras providências.

dências.

Se:;sâo: 3-11-92 (226)

Sessão: 30-11-92 (262) (decisão terminativã). ·
-Projeto de Lei do Senado

n~

383, de 1991, de autoria

Sessão: 30-11,92 (262) (decisão terminativa).
-Projeto de Lei do Senado n• 15, de 1992, de autoria
do Senador JUTAHY MAGALHÃES, que acrescenta parágrafo único ao art. 2'-da Lei n• !.079, de·10 de abril de 1950,
e dá outras providências.

Sessão: 30,11-92 (262) (decisão terminativa).

PROJETO AR QUI VADO NOS TERMOS DO
ART. 101, § i', DO REGIMENTO INTERNO
- -Projeto de Lei da Cãmara n' 4, de 1992 (n" 5.464/85,

PROJETOS ARQUIVADOS NOS TERMOS DO
ART. 91, § 5• DO REGIMENTO INTERNO
·~Projeto de Lei do Senado n·' 150, de 1991, de autoria
do Senador Franscisco Rollembcrg, que altera o art. 1'' da

Lei n" 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre crimes

-

MENSAGENS APROVADAS RELATIVAS
A ESCOLHA DE AUTORIDADES
Mensagem n" 339, de 1992 (ti' 671192;
origem),

na

de 28 de outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a e,scol_ha

do Doutor GUSTAVO JORGE LABOISSIEERE LOYOLA, para exercer o cargo de Presidente do Banco Central
do Brasil.

Sessão: 11-11·92 (235) (Extraordinária).
,
- Mensagem n" 326, de 1992 (n" 634/92, 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

hediondos nos termos do art. 59", inciSo XLIII da Constituição
Federal.
Sess_ão: 10-11-92 (232) (decisão terminativa).
-Projeto de Lei do Senado n'' 31, de 1992, _de autoria
do Senador MÁRCIO LACERDA, que acrescenta inciso ao

art. 2_8 da Lei n" 7.664, de 29 de junho de 1988, que dispõe
sobre a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
Sessão: lÜwll-92 (232) (decisão termínativa).
_ __-Projeto de Le-i do Senado n" 277, de 1991, de autoria
do Seita.dor GERSON CAMA TA, que permite ãs instituições
filantrópicas, esportiVas e estudantis, promover sorteios, rifas,
bingos ou tómbolas: nas condições que especifica.
Sessão: 30-11-92 (262) (decisão terminatíva).
-Projeto de Lei do Senado n~· 214, de 1991, de al!:~oria

o Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministfo Classista Temporário, ~cpresentan-te dos empregadores, para o
triênio de 1992 a 1995.

do Senador LOUREMBERG NUNES ROCHA. que dispõe

Sessão: 25-11-92 (250) (Extraordinária).

Sessão: 30-11-92 (262) (decisão terminativa).

sobre a aposentadoria especial aos garçons e dá outras providências.
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MATÉRIAS RETIRADAS PELOS AUTORES
E ARQUIVADAS NOS TERMOS DO
ART. 256 DO REGIMENTO INTERNO

PROJETOS ENVIADOS À COMISSÃO DIRETORA
_ (art. 98, V,dQ Regimento Interno)

-Projeto de Lei do Senado n' 191, de 1991, de autqria
do Senador FRASCJSÇO ROLLEMBERG, que institui o

do Senador NELSON WEDEKIN e outro~ Senadores, que
altera _Q caput do art. 4o' da Lei n"' 8.427, de 27 de maio âe
1992, que dispõe sobre a concessão de subvenção económica

-ProjetO de Lei do Senado n'·' 77, de 1992, de autoria

segu~o obrigatário para agéncias de viagens que explorem
- nas operações de cr~dito rural.
o tunsmo.
Sessão; 11-11-92 (234) (Extraordinária). _
Sessão: 4-11-92 (228) (Extraordinária).
-Projeto de Lei do Senado n~ 118, de 1992? _çle _ay._toria .

-

~-~=-Projeto de Lei do Senado n" 318. de 1991- Complepagamento da corrcção monetária aos contratos de financia- mentar, de autoria do Senador MA URfCIO CORREA, que
deterq~.ina os casos em que as fqr_ças _estrangeiras possam tranmento rural.
- sitar Pelo território nacíonal o-u ne-le permanecer temporaSessão: 26-11.92 (256) (Extraordüiáría).
-Projeto de Lei do Senado n' 395, de 1991, de autoria riame'nte, mediarite permissão do Presidente da Repúhlica,
do Senador PEDRO SIMON, que proíbe a out9fga de maQ- independente da autorização do Congres_so Nacional, nos termoS do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, inciso II, e 84,
dato para os fins que menciona.
iricíSO=xxtr, da Constituição Federal.
Sessão: 26-11-92 (258) (Extiiwrdinária).
Sessão: 18-11-92 (240)
PROJETO ARQUIVADO NOS TERMOS
..:.:.-":PfojetO de Dc~reto LegislaÜv~ n~ 68,. de 1992 (n''
DO ART. 254 DO REGIMENTO INTERNO
130/91, na Câmara dos Deputados). que aprova o te:xto da
-Projeto de Resoluções n'-' 85, de 1991, de autoria do
Convenção n~ 168, da Organização Internacional do Trabalho,
Senador GUILHERME PALMEIRA, que acrescenta um pa- relativa à promoção do emprego e à proteção contra o desemrágrafo ao art. 7' da Resolução do Senado Federal n'' 96, prego.

do Senador NELSON CARNEIRO, qUe concede anistia no

de 1989.
Sessão: 20-11-92 (245) (decisão terminativa)

Sessão: 26-11-92 (251)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL

.----~·co:NG:R:ESSO,

'NACIONAL.·--____,

· Fac;ó sabCr

~ral, 0011

que o Congresso NK:ional aprovou, e eu, Mâuro &nevides, Preildelite do Senado
termos do art. 48, item 28, do ~to Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 90, DE.t!l9i ·-·
Aprova o texto do ACOI'do de Sede entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Parlamento Latfllo.Amerieallo, uslnado em B....Oia, em 8 de julbo de 1992.

O. Congresso Nacional decreta:
·
:- --... .
-:
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Sede entre o Governo ·da República Federativa do •
Brasil e o Parlamento Latino-Americano, assinado. em Brasllia, em 8 de julho de 1992.
·
Parágrafo único. Estão sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que resultem
1
em revisão deste Acordo, os acordos adicipnais previstos no art. 26 deste Acordo, bem como quaisquer
,atos que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao património nacional. ·
·
·
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor mi data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
ACORDO DE SEDE ENTRE

o GOVERNO DA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

..J!: O PARLAMENTO L.-\TII'IO·MfERICANO
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Parlamento Latino-Americanõ,
Tendo em vista a Deéisão aprovada durante a XIII As, sembléia Ordin3ria do Parlamento Latino-Americano, reali, zada de 31 de julho a 3 de agosto de 1991, relativa à. determ.ida sede da organização, nos tennos do Artigo 8 dO
·
1 seu Tratado de Institucionalização,
Acordam o seguinte:
.
-.......
. ..
· .. . · - CAPITULO I
Definições
ARTIGO 1
Para os efeitos deste Acordo:
a) a expressão "Governo" significa o GoVerno da R.epú.:.
blica Federativa do Brasil;
1 nação

• Rclmpraoo por haver uldo com inoorroç(5ca daa P'ginu 10457
a10472

. ..
.
..
.
.. b) a expressão "Parlatino" significa o Parlamento LatinoAmericanp;
·
.
c) a expressão "Parlamento-Membro" significa os Con' gfessos nacionais dos Estados-partes contratantes do Tratado
5Ie Institucionalização do Parlamento Latino-Ameri~~;
d) a expressão "délegado" significa o integrante das del{1gações nacionais de cada parlamento rhembro;1
é) <1 expressão "membros do Paflatino'• significà os deiigados e parlamentares ou ex-parlamentares eleitos pela As1sembléia-Geral para o exercício das funções dos órgãos do
[Parlatino;
.
f) são órgãos do Parlatino: a Asselnbléia, a Juiitii Diretora •.as Comissões Permanentes e a Secretaria-Geral;
·
g) a expressão "funcionários do Parlatino" significa o
jpessoal do Parlamento Latino-Americano, peritos, assessores
e consultores por ele credenciados como tais.;
.ii) a expresSão ~'fUncionários da Sede d() Partafuon significa os funcionários do Parlatino que exercem funções na Sede
1 ~ que têm residência_nQ municfpiâ de São Paulo;
~

1
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EXPEDffiNTE
CBNTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL vn.Fl.A DR MAOAU!ÁES

Diretor-Oeral do Senado Federal
AOACIEL DA SILVA MAIA

DIÁRIO DO CONGRESso NAcioNAL
Im.pre11o 10b re~ponu:bilidade da Meta do Seu.do Pe4enl

Dirctor &ccutlvo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

ASSINATURAS

Dirctor Administrativo
LUIZ CARLOS BASTOS
Diretor lndutrial
PLORIAN AUGUSTO OOUTJNHO MADRUGA

Diretor Adjunto

1) a expressão "Diretor da Sede" significa o paitanie_11}ar _
ou ex-parlamentar designado pela Junta Diretoia pã.fa exercer
as funções de Diretor da Sede; j) a expressão "Sede" significa o prédio- Sede Permanente do Parlamento Latino~Americano~
k) a expressão "bens" compreende imóveis, móyéis, direitos, fundos financeiros, publicações e tudo aquilo que constitua o património do Parlatino;
I) as expressões "arquivos do P~ulatino" e "arquivos das
delegações", significam: correspondências, manuscritos, fotografias, filmes, vídeos, gravações, publicações, registros,livros
e todos os documentos de qualquer natureza de propr:iedade
ou de posse respectivamente do Parlamento Latino-Americano ou das Delegações nacionais ·dos Parlamentos-Membros.
CAPÍTULO II.
Da Sede

ARTIG02
O Parlatino, como organismo com petSõrfalidade jurídica
internacional, gozará no território da República Federativa
do Brasil da capacidade jurídica e dos privilégios e imunidades
necessários para ó curiipfimento de suas funções e a realização
de seus propósitos, em conformidade_ com o Tratado que o
institui e com o disposto no presente Acordo.
ARTI003
O Governo autoriza a instalação e o funcionamento da
Sede do Parlatino na cidade de São Paulo, Capital do Estado
de São Paulo, nas condições estabelecidas no presente Acordo.
ARTIG04
A Sede é inviolável. As instalações da Sede, seus. bens
e haveres, arquivos, registrbs, livros e publicações não podem
ser objeto de busca e apreensão, seqüestro, embargo ou qualquer medida de execução- judicial ou administrativa, salvo
em caso de renúncia· específica por parte do representante
legal da Sede.
Parágiafo tinico. Os arquivos do Parlatino são invioláveis em qualqu~r lugar que se encontrem.
ARTIGOS
As instalações, os bens e os haveres da Sede gozarão,
no tocante a impostos diretos, das mesmas isençõ_es conc-edidas
a outros Organismos Internacionais. A Sede eStará iSenta de
impostoS federais nas compras de bens para uso oficial, em
conformidade com a legislação brasileira.

Tiragem 1.2:l0 exemplares

ARTJG06
A Sede estará isenta de impostos alfandegários ou equivalentes decorrentes da importação e reexportação de bens para
_uso ooficial. A Sede. porém. não poderá vender no territóriO
brasileiro os bens importados que foram isentos daqueles impostos, salvo prévia permissão do Governo.
ARTIG07
O Parlatino não gozará de isenção alguma nas tarifas
e preços que consfituam remuneração por serviços de utilidade
pública.
ARTIGOS
A Sede terá para suas comunicações Oficiais, com:o correspondência, cabogramas, telex, telegramas, fac-símiles, telefo~
tos, telefones e outras cofi!.unicações, assim com9 para tarifas
de imprensa, TV e rádios, facilidades não menos favoráveis
qo _que as outorgadas pelo Governo a outros Organismos Internacionais em matéria de prioridades, tarifas e taxas.
ARTIG09
Nenhuma censura ou fiscalização serão aplicadaS às correspondências ou a outras c<?municações oficiais do Parlatino.
ARTIGO 10
O Parlatino tem direito de despachar e_ receber suas cort<?sPi::mdÇncias-seja por vias oficiais ou por malotes particulares
com os benefícios das mesmas imunidades e privilégios concedidos a correios e malas de OrganismOs Internacionais.
ARUGQll
O Parlatino poderá ter fundoS monetários no Brasil, em.qualquer divisa, transferíveis para e do exterior de acordo
com a legislação brasileira.
ARTIGO 12
Os privilégios, as irilunidades e as franquias a que se
referem este Acordo são concedidos exclusivamente para o
cumprimento das finalidades próprias do Parlatino.
CAPITÚLO I1I
Dos Delegados e Membros do Parlatino
ARTIGQ !3.
Os Delegados e o~ Membro~ do..~rlatitio, enquanto per~
manecerem no território brasileiro, no· e_xercício de suas funçóês·,-gOZarãÕ das mesmas imunidades, p~ivilégi_'?s e ~~qui~s
concedidos aos Representantes de Orgamsmos Internac10nats
acreditados perante o Governo brasileiro.
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ARTIGO 14
·
Os Delegados e Membros do _P~rlatinó t_êm _garantida i
a liberdde de expressão e de palavra, orais ou escritas, com
imunidade de jurisdição em todos esses atas executados no
desempenho de suas funções.
ARTIGO 15
As disposições dos Artigos 13 e 14 não se estendem. ao~
cidadãos brasileiros nem aos estrangeiros com residência per·manente no Brasil.
CAPÍTULO IV
Dos Funcionários
ARTIGO 16
Os funcionários do Parlatino gozarão, na qualidade de
funcionários de organismo internacional, dos seguintes privilégios e imunidades:
a) garantia de liberdade de expressão e de_ palavra orais
ou escritas, com imunidade de juris~ição em relação a esses
atos executados no desempenho de suas_ funções;
b) facilidades e cortesias comuns compatíveís cOni a legis~
lação sobre nacionalidade e migração vigentes no país;
c) faculdade de introduzi! no terrifório brasileiro", liVre.
de direitos e outros gravames, seus móveis- e-objetós de uso·
pessoal, nos seis primeiros meses do período de instalação,
desde que o funcionário se transfira pai'a o BraSil por um
período mínimo de um ano, com residência no município
de São Paulo;
d) das mesmas facilidades e prerrogativas conc_edidasaos,
funciOnários administrativos e ü~cnicos de Representações_ de
·-·- -_
-- - - - ·· ·
Organisnios IntemaciOmiiS.
Parágrafo_ únicO. Os privilégios e as imt~nidades _referidas neste Artigo não se apfic:lm aos cidadãos braSileiros
nem aos estrangeiros cool reSi~ência permanente no Brasil.
ARTIGO 17
O Parlatino poderá renunciar a tais privilégios e imunidades nos casos em que, a seu critério, s_eu exercício dificulte
a ação da justiça.
ARTIGO 18
Todas as categorias- de funcionários do Pa:datino, que
não forem cidadãos brasileiros, gozarão de facilidades para
que poSsam sair em segurança do país com suas- famílias,
em caso de conflito grave de caráter nacional ou internacional.
CAPÍTULO V
Do Diretor de Séde do Parlatino
ARTIGO 19
O Díretor da Sede do Parlatino, designado pela Junta'
Diretoi:a com as faculdades que lhe outorgam os Estatutos"
e os Regulamentos do Parlatino, tem reço~ecido_ pelo Governo privilégios e imunidades nos termos deste Acordo, na
forma expressa ~o Capítulo III, Artigos 13 e 14.
Parágrafo únjco. As disposições deste Artigo não s~
estendem a cidadãos brasileiros nem aos estrangeiros c_om
residência permanente no Brasil.
ARTIG020
O Diretor da Sede é o Representante legal da Sede do
Parlatino perante o Governo, sem prejuíZõ ·dQ_disposto m..
. Artigo 23.
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ARTIG021
ODiretor deverá ser residente no Município de São Paulo
durante sua gestão e poderá ser ou não cidadão brasileiro.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais
ARTIG022
O Governo outorgará aos Delegados, aos membros do
Parlatino e seus funcionários, que não forem ·nacititlãis do
país nem tenham nele residência permanente, um documento
que credencie sua qualidade e especifique a natureza de sua
função.
ARTIG023
O Presidente· ou o Presidente suplente, que o substitua
no exercício de stias fi.mçõeS; representa o Parlatino perante
o Govefno para to'dos os efeitos deste Acordo, ressalvado
o dispos~o ~os Art_i$os 4 e 2~.
ARTIG024
Sem prejuízo dos privilégios e imunidades enunciados
no presente Acordo, todas as pessoas que gozem desses privilégJoS-e imunidades deverão respeitar as leis e os regulamentos
yigentes ilo país. Têm tamb.ém o dever de _não se _imiscuir
nos assuntos Tnternos do país.·
Parágrafo Primeiro- O Parlatino cooperará CoriúiS aUtoridades brasileiras na prevenção de atos e práticas abusivas
dos privilégios, imunídades e facilidades previstas neste Acordo.
Parágrafo Segundo- Se o Governo considerar qUe qualquer membro ou funcionáriO do Parlatino abusou de um privil_ég~o o~_tmunidade_ conce:dido -~~ste Acordo, s~rãQ efe_tqac;la_s
consultas entre o Go.verno e o Parlatino a fim de determinar
a ocorrência do abuso e tomar, medidas para evitar sua repetição.
Parágrafo Terceiro-- Se tàis cOnsultas forem insatisfatórias ou se o abuso for de natureza grave ou afetar a segurfinça
do Estado Brasilejro, o Governo poderá requerer ao autor
do abuso, que não for de nacionalidade brasileira, que abandone seu território e o Parlatino se obrigará a adotar as medidas ao seu alcance para cumprir a medida.
ARTIG025
Qualquer controvérsia sobte a in~erpretação ou a aplicação do presente Acordo que não for solucionada mediante
negociação entre as partes será submetida a um tribunal de
arbitragem especialmente constituído para esse fim, com três
árbitros designados: um pelo Parlatino, um pelo Governo
·e um por ambas as partes ou, na falta de acordo sobre sua
esc9lha, pelo Presidente da Comissão Jurídica Interamericana.
ARTIG026
O GOvernO e o Par latino poderão celebrar acordos adicio~
nais para regulamentar as disposições do presente Acordo.
ARTIG027
Este Acordo entrará em vigor 30 (trinta) dias depois que
o Governo comunicar a9 Parlatino o cumprimento das formalidades coD.stitucionais indispensáveis à aprovação do Acordo. Feito em BrasíJia, aos 8 dias do mês de JUlho de 1992;
_em dois exemplares originaís, noS idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
._
Pelo Governo da República Federativa do Brasil: Celso
LaferPelo Parlamento Latino-Americano: Humberto CeDi .
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SENADO FEDERAL
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 80, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a contratar operação de crédito externo junto
ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento ~ BIRD - , no valor de at~
US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares), para financiar o Programa Nacional de Manutenção
de Rodovias Estaduais - PNMERIBIRD-SC.
O Senado Federal resolve:
Art. 19 É autorizado o Governo do Estado de Santa Catarina, nos iermos das Resoluções n<" 36,
de 1992, e 96, de 1989, do Senado Feâeral, a contratar operação de crédito externo junto ao Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD - , no valor de até US$50,000,000.00 (cinqüenta milhões de dólares), com garantia da União.
§ 1' Destinam-se os recursos referidos neste artigo a financiar o Programa Nacional de Manutenção:
de Rodovias Estaduaís - PNMERIBIRD-SC.
§ 2' Para a contratação da operação de que trata esta Resolução, é autorizado o Governo do Estado
de Santa Catarina a elevar temporariamente o seu limite de endividamento, nos anos de 1995, 1996 e
.
1997, nos termos do art. 8' da Resolução n'-36, de 1992.
Art. 2' A operação de crédito ora autorizada terá as seguintes condições:
a) valor: de até US$50,000,000.00 (cÍIÍqüenta milhões de dólares);
b) garantia: Tesouro Nacion-al;

c) juros: exigíveis semestralmente, em 15 de março e 15 de setembro de cada ano, calculados com
base no custo de captação do Banco, apurado durante os 12_meses ante_riores ao respectivo Vencimeritó,
e acrescidos de uma margem de 0,5% a:a.; · · · ·· ·
. . .
.
d) comissão de compromisso: 0,75% sobre o saldo não desembolsado do financiamento, exigível semes-,
tralmente, juntamente com os juros;
_
e) amortização: em 20 prestações semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15
de março de 1998 e a última em 15 de setembro de 2007;
I) contragarantia: Fundos de Participação dos Estados;
g) destinação dos recursos: Financiar o Programa Nacional de Manutenção de Rodovias Estaduais
-PNME!!JB!RD-SC;
--....... --- --- ..
h) índice de atualização monetária: correção cambial.
Art. 3' O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias,
.
. . .. _
.
..
_.
a contar de sua publicação.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de dezembro 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 Interno, ·promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N• 81, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado de Santa Catarina a contratar operação de cNctito externo junto
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - , no valor de até US$102,500,000.00 (cento
e dois milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos), para financiar o Projeto Corredores de
Transporte.
O Senado Federal resolve:
Art. 1• É autorizado o Governo do EsiadQde Santa Catarina, nos termos das Resoluções n" 36,
de 1992, e 96 de 1989, do Senado Federal, a contratar operação de crédito eXterno junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID - , no valor de até US$102,500,000.00 (cento e dois milhões e quinhentos
mil dólares norte-americanos), com garantia da União.
§ 1' Destinam-se os recursos referidos neste artigo ao financiamento da construção de novas rodovias
e restauração das já existentes, dentro do P.rojeto Corredores de Trallsporte, naquele Estado.
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§ 2' Para a contratação da operação -de que trata esta Resolução, é autorizado o Governo do Estado
de Santa Catarina a elevar temporariamente o seu limite de endividamento, nos anos de 1995, 1996 e _
1997 nos termos do art. 89 daResolução n' 36, de 1992.
Art. 2' A operação de crédito ora autorizada terá as seguintes condições:
a) valor: equivalente a até US$102,500,000.00 (cento e dois milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos);
b) índice de atualização monetária: correção cambial;
c) garantia: Tesouro Nacional;
d) contragarantia: Fundos de Participação dos Estados;

e) destinação dos recursos: Financiar o Projeto Corredores de Transporte, pãrá construÇã6 de novas
rodovias e restauração das já existentes;
f) prazo: vinte anos;
g) carência: quatro anos e seis meses;
h) prazo de utilização dos recursos: quatro anos contados a partir da vigência do contrato;
i) amortização: em prestações semestrais, consecutivas e tanto quanto possível iguais, a primeira das
quais será paga seis meses contados da data prevista para o desembolso final dos recursos, e a última
em 15 de dezembro de 2012;
j) juros: a taxa de juros será

determ.in:;~.da

pelo custo de empréstimos qualificados para o semestre

anterior, acrescida de uma margem razoável (expressa em termos de percentagem anual) que o BID estabelecerá periodicamente de acordo com sua política sobre taxa de juros, semestralmente vencidos, em 15
de junho e 15 de dezembro de cada ano, a partir de junho de 1993;
I) comissão de compromisso: 0,75% sobre o saldo não desembolsado do fmanciamento, contada a
partir de sessenta dias da data da assinatura do contrato, semestralmente vencida nas mesmas datas estipuladas
para o pagamento dos juros.
Comissão de Inspeção e Supervisão Geral: US$1,025,000.00 (um milhão e vinte e cinco niil dólares
norte-americanos). Essas quantias serão desembolsadas em prestações trimestrais e tanto quanto possível
iguais, ingressando nas contas do credor independentemente de solicitação do mutuário.
Art. 3~> O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de duzentos e setenta dias,
a contar de sua publicação.
_
.
Art. 4' Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Senado Federal, 14 de dezembro 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 Interno, promulgo a segUinte
7

RESOLUÇÃO N• 82, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado do Paraná a contratar operação de crédito externo, junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - , no valor de até US$86, 750,000.00 destinados
à implantação do Projeto "Corredores de Transporte do Paraná".
O Senado Federal resolve:
Art. 1' É autorizado o Governo do Estado do Paraná, nos termos das Resoluções n'' 36, de 1992,
e 96, de 1989, do Senado Federal, a contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID - , no valor de até US$86, 750,000.00 (oitenta e seis milhões e setecentos
e cinqüenta mil dólares norte-americanos), bem Como é autorizado o GoVerno Federal a dar aval a esta
operação.
Parágrafo único. Destinam-se os recursos referidos neste artigo à impantaçáo dO Projeto ,-'"Corredores
de Transporte do Paraná".
Art. 2• A operação será realizada sob as seguintes condições:
a) valor: equivalente a até US$86,750,000.00 (oitenta e seis milhões e setecentos e cinq~enta mil
dólares norte-americanos);
b) índice de atualização monetária: variação cambial;
c) prazo: vinte anos;
d) carência: quatro anos e seis meses;
e) prazo de utilização dos recursos: quatro anos contados a partir da vigência do contrato;
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I) amortização: em prestações semestrais, consecuti\'as e tanto quanto possível iguais, a primeira das
quais será paga seis meses contados da data prevista para o desembolso final dos recursos, e a última
em 15 de dezembro de 2012;
g) juros: a taxa de juros será determinada pelo custo de empréstimos qualificados para o semestre
anterior, acrescida de uma margem razoável (expressa em termos de percentagem anual) que o BID estabelecerá periodicamente de acordo com sua política sobre taxa de juros, semestralmente vencidos, em 15
de junho e 15 de dezembro de cada ano, a partir de junho de 1993;
h) comissão de compromisso: 0,75% sobre o saldo não desembolsado do financiamento, contada a
partir de sessenta dias da data da assinatura do contrato, semestralmente vencida nas mesmas datas estipuladas
para o pagamento dos juros;
·
Comissão de Inspeção e Supervisão Geral: US$86,750,000.00 (oitenta e seis milhões e setecentos e
cinqüenta mil dólares norte-americanos), essa quantia será desembolsada em prestações trimestrais e tanto
quanto possível iguais, ingressando nas contas do credor independentemente de solicitação do mutuário.
i) garantia: Tesouro Nacional;
j) destinação dos recursos: Projeto "Corredores de Transporte do Paraná".
Art. 3• A autorização contida na presente Resolução deverá ser exercida no prazo de até duzentos
e setenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4• Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1992. -Senador M~uro Benevides, Presidente.
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Requerimento n'-' 909/92, lido em sessão anterior, de
autoriado Senador Gérson Camata. AprovadO, .
1.2.7- Comunicação
Do Senador Gerson Camata, que sê auSentará -dos
trabalhos da Casa, no período de 11 a 18 dezembro do
corrente ano, para desempenhar missão no exterior.

1.2.8- Comunlcação da Presidência

Referente a seguinte matéria:

-Projeto de Resolução n' 74/91, que altera dispositivos do Regimento Interno referentes à t!_af!1Íta_ção

1.2:~

qe

Proposta de Emenda à Constituição (Redação do vencido
para o turno suplementar).

1.2.3- Leitura de projetos

Recebimento de manifestações de apoio ao Senadp'
Federal em face do processo de julgamento do Presidente .
da República, da G\mara Municipal de Carapicuiba-SP; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do Sabugi- ·
RN; Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ouro-BrancoRN; Sinâícato dos Trabalhadores Rurais de Parclhas-RN;

-Projeto de Lei do Senado n~" 179/92,_A~ _autoril:t -Universidade Federal de Santa Maria-RS; e do Sr. Adaldo Senador Odacir Soares, que estabelece nornlas genlis
berto Neves da Silva.
sobre custas dos serviços forenses ..

-Projeto de Lei do Senado n9 180/92, de autoria
do Senador Mário Covas e outros Senadores, que_ alt~ra

1.2.9- Dlscursó.S do Expediente
. SENADOR NEY MARANHÃO -Razões da apre-

aLei n' 5.194, de 24 de dezemb~o de 1966, que regulamenta

sentação do requerimento de autoria de S. E~, solicitando
ao Ministro da Integração Regional informações sobre as
ob.ras da Adutora do Oeste. Considerações a respeito do
.J>rojeto de Lei do Senado n' 264/91, também de autoria
d~ S. Ex•, que estabelece normas para o parcelaritento
dos débitos dos clubes de futebol para com a seguridade
socíal e dá outras providências.

as profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrónomo, e dá outras providéncias.
-Projeto de Resolução n 9 103/92, de autoria _da Comissão Diretora, que altera o Regulamento Administrativo
do Senado Federal, cria cargos que especifica, e dá outras
Providências.
1.2.4- Comunicação da Presidência
Prazo para apresentação de emendas ao Projeto de
Resolução n9 103, de 1992,lido anteriormente.

1.2.5- Comunlcação
Do Senador Hydekel Freitas, que se ausentará do País
no período de 23-.de.. dezembro do corrente ano até o dia
S de janeiro de 1993.

SENADOR PEDRO TEIXEIRA - Considerações
a respeito da crise pela qual atravessa o Poder Judiciário.
Apelo pêla aprovação do Projeto de Lei da Câmara n'-'
191/90, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis e-crimi_ _
_
nais e dá outras providências.

SENADORA EVA BLAY -Repúdio aos pronun•
Ô:amentos dos Srs. Deputados Marçelo Barbieri e Ernesto

Dezembro de 1992

DIÁRIO DÓ CóNGRESSO NACIONAL (SeÇão II)

Quarta-feira 16 10377

tada, após parecer de Plenário conúário- às erilendas de
n~ 1 a 7.
Projeto de Lei da Câmara n• 138, de 1992 (o' 3.382/92,
novembro.
na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 19 da
SENADOR HUMBERTO LO CENA- Análise so- Lei 11' S.438, de 30: de junho de 1992, que prorroga o
bre o processo inflacionário e defesa de uma revisão da termo final do prazo previsto no art. 39 da Lei n"' 8.352,
de 28 de dezembro de 1991, e dá outras providências.
política económica brasileira.
SENADOR JOSAPHA T MARINHO -Notícia vei- Aprovado, após parecer de plenário, com declaração de
__
culada em órgão da imprensa, sobre i!Tegularidades que visto do Sr. Nelson Carneiro. À sanção.
estariam ocorrendo no Departamento Nacional de EstraProjeto de Resolução o• 67/92, que altera a redação
de dispositivos da Resolução o• 86/91, modificada pelaRedas e Rodagem.
1.2.10- Requerimentos
solução n9 5/92, ambas do Senado Federal. Aprovado o
- N" 912/92, de autoria do Senador Jonas Pinheiro, substitutivo, ficando prejudicado o projeto. À Comíssãõ
Diretora para a redação final. '
solicitando que sejam considerados como de licença autori- Redação do vencido do Projeto de Resolução n9
zada os períodos compreendidos entre os dias 19 e 30 de
67/92. Aprovada. À promulgação.
·
setembro. Aprovado.
Ofício n" S/77/92, através do qual o GoVernó do Estado
- N' 913192, de autoria do Senador Magno Bacelar,
de Goiás solicitá ãUtorii:ação para Córitraülr Operação de
solicitando dispensa de interstíciO e préVia distribuição de
crédito externo, no- valor de dezoito milhões, setecentos
avulsos para o Projeto de Resolução n" 74/91, que altera
e' oitenta e dois mil e quinhentos e cinqüenta dólares, destidispositivos do Regimento Interno referentes à tramitação
de Propostas de Emenda à Constituição, a firii"de que nada a financiar o Projetó de Desenvolvimento Tecnológico para o Pequeno Produtor em Área de Cerrado.
figure na Ordem do Dia da sessão seguinte. Aprovado.
Retirado da pauta, nos termos do art. 175 "e" do Regi1.2.11 - Leitura de Projeto
mento Interno. Ofício n"' S/63/92, através do qual o GoProjeto de Lei do Senado n9 181, de 1992, de autoria
da Senadora Eva Blay, que acrescenta dispositivos à Lei -vemo do Estado de São Paulo solicita autorização para
contratar operação de crédito externo, junto ao Banco
n'~ 8.080, de 19 de setembro de 1990, estabelecendo normas
para o exercício do planejamento familiar.
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, no total de cento e dezenove milhões de dólares,
1.2.12- Comunicação
Do Senador Cid Sabóia de Carvalho e outros Senado- destinado à implantação do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapiranga. Aprovado, após parecer
res, solicitando ao Presidente do Senado Federal, para
de plenário favorável nos termos do Projeto de Resolução
que não seja apreciada, na convocação extraordinária, a
n~' 1~. A Comissã Diretora para a redação final.
Proposta de Emenda à Constituição n11 7, de 1992.
- Redação final-do Projeto de Resolução n' 104/92.
1.2.13- Requerimento
Aprovada. À promulgação.·
N• 914192, de autoria do Senador Ney Maranhão, soliProjeto de Resolução n" 101/92, que autoriza o Gocitando ao Ministro da Integração Regional informações
verno do Estado de São Paulo a contratar operação de
que menciona.
crédito externo, no valor de quatrocentos e cinqüenta mi1.2.14- Comunicações da Presidência
lhões de dólares, junto ao Banco Interamericano de Desen-Convocaç-ão de sessão conjunta a realizar-se hoje,
volvimento - BID, destinada ao financiamento de pareei~
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
do Plano de Despoluição do Rio Tietê. Aprovado. À Co-Indicação, em obediência à Resolução n 9 3/90-CN,
dos nomes dos candidatos do Senado à eleição para a Co- ~issão Diretora para a redação firi.al.- Redação final do Projeto de Resolução n• 101/92,
missão Representativa do Congresso Nacional. Aprovada.
-Considerando como licença autorizada o dia 11 de
Aprovada. À promulgação.
- Projeto de Resolução n~ 91, 1992, de autoria do Sena~
dezembro, quando os Senadores Mauro Benevides e Joãq
Calmon ausentarem-se dos Trabalhos da Casa para partici- dor Beni V eras, que altera artigos do Regulamento Admiparem das solenidades de inauguração da Sede Permanente· nistrativo do Senado Federal, reestrutura o Serviço de Sedo Parlamento Latino-Americano, em São Paulo.
gurança, e dá outras providências~ Retirado da pauta, nos
-Recebimento do Ofício n 9 S/84,do Governo do Es- termos do art. 175 "e" do Regimento Interno.
tado do Espírito Santo, solicitando ãutõrização para contraProjeto de Resolução n9 93, de 1992, que autoriza
tar operação de crédito, para os fins que especific:a.
o Governo de São Paulo a emitir e colocar no mercado,
-Recebimento do Ofício o• 154/92, do Supremo Triatravés de ofertas públicas, 2.537.216.271.494 Letras Fibunal Federal, comunicando que aquela Çs>rte julgou pronanceiras do Tesouro do Estad_o de São Paulo - LFT,
destinadas a liqüidação da quarta parcela dos prc:catóri?s
C!'dente, em I'arie, aAção_t.!' 319-41600, !'ara declarar a
inconstitucionalidade ~a expressãO "mãrço" coÇ.tí~- no..§
judiciais, de natureza não alime~tar. Aprovado. A Comts5' do art. 2• da Lei n• 8.039/90 e, parcialmente, o § 2• são Diretora para a redação ~nal.
do art. 29 bem como o art. 49
- Redação final do Projeto de Resolução n' 93/92.
Aprovada. À promuigaçâo.
1.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Resolução n~" 102/92, que- autoriza o GoProjeto de Lei d~ Senado n9 258, de 1991, que fixa
verno do Estado de Minas Gerais- a contratar operação
o valor dos títulos públicOS na com.pos_içãó _ do_ preço· para
de crédito externo jlirtto ao Banco Internacional de Reconsaq~isição de bens a serem alienados. Apreciação sobres--.
Gradella em sessão solene realizada na Câmara dos Deputados alusivos à comemoração do "Dia Internacional de
Solidariedade ao Povo Palestinon, no último dia 27 de
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trução e Desenvolvimento - BIRD, no valor de cento
e quarenta e cinco milhões de dólare~ americanos. apro.
vado. À Comissão Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n• 102/92.
Aprovada. À promulgação.
_ _ ___
__
Projeto de Lei da Câmara n' 25/92 (n' 5.807/90, na
Casa de origem), que dispõe sobre o mar territorial, a
zona económica exclusiva e a plataform_a con!inental brasileiros, e dá outras providências. Aprovado. A sanção.
Projeto de Decreto Legislativo n• 84/92 (n• 79/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado
sobre Registro Intemacioflal de Obras Audiovisuais, assinado
pelo Brasil em 7 de dezembro de 1989, que resultou da
Conferência Diplomática sobre o Registio Internacional de
Obras Audiovisuais, realizada em Geri.ebra, _d~ 10 a 21
'cte 3bril de 1989. Aprovado. À __Comissão OJretora_ para
a redaçâo final.
Projeto de Decreto Legislativon• 86/92 (n' 105/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto _d<? T~atado
de Extradição, celebrado entre o_ GoVerno da Repúbliça
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa,
assinado em Brasília, em 7 de maio d~ 1991. Aprovado.
À Comissão Diretora para: a·redação fi~al.
--Projeto de Decreto Legislativo n•. 87192 (n' 183/92,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do A_~rdo
entre o Governo da República Federativa do Brasil e os
Governos da República Argentina e da República-do Chile
para o Estabelecimento da Sede do Tribunal Arbitral na
Cidade do Rio de Janeiro nas Dependências do Comitê Jurf-i
dico Interamericano, celebrado em Assunção, elil 30
de outubro de 1991. Aprovado. A Comissão Diretora para
a redação fínaL
.
Projeto de Lei do Seriado n• 304/91, que dispõe sob !'e
a adição de substância atóxica, volátil e de odor aversivo
ao benzeno, tolueno e xileno, seus derivados e compostos
e dá outras providências. Aprovado, sendo rejeita4a a
emenda. A Comissão Diretora pata a redação final.
Profeio de Lei do Senado n' 10/92, que dispõe sobre
o exercício da profissão de, Bibliotecári~.e deterll!i~ª Ol!-~ras
providências. Aprovado. A Comissão Diretora para a redação final.
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n' 10/92.
Aprovada. A Câmara dos Deputados.
-·· ... ·Projeto de Lei da Câmara n• 11/91-Complementar (n'
69/89-Complementar, na Casa de origem), que_dispóe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério
Público da União. Votação adiada por falta de quorum,
dos destaques apresentados em sessão anterior, tendo usado da palavra os Srs. António Mariz, Cid Sabóia de Carva
lho e José Paulo Biso!.
Mensagem n• 368, de 1992 (n• 730/92, na origem),
de 20 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à delil?eração do Senado
a escolha do Doutor José Anselmo de Figueiredo San:tia:gO,
Juiz do Tribunal Regional Federal 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 d9 falecimento do Ministro Barreto Sobral. Votação odiada por
falta de quorum.

Dezembro de 1992

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR NELSON WEDEK!N - Premência da
implementação elas diretrizes do Programa Social de Emergência para a diminuição da recessão econômica causando
a aceleração dos índices de desemprego. _
SENADOR MÁRCIO LACERDA- Premência da
aprovação de projeto de lei, de autoria de S. E~, que
dispõe sobre as operações relativas ao lixo tóxico.
. SENADOR ALFREDO CAMPOS- A questão do
Mercosul.
1.3.2- Comunicação da Presidência
Convocaçã'o de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 19 horas e 5 minutos, com Ordem do Dia que Qesigna.
1.4-ENCERRAMENTO

2- ATA DA 284• SESSÃO, EM 15 DE DEZEMBRO
DE 1992
2.1-ABERTURA
2.2 -EXPEDIENTE
2.1.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
- N' 427 a 433/92 (n" 864 a 870/92, na origem), restituindo autógrafos de projetos de lei s3:ncionadqs.
_
-N' 436 a 438/92 (n' 877, 878 e 880/92, na origem),
de agradecimento de comunicações.
Submetendo â deliberação do Senado Federal a escolha de nomes indicados para cargo cujo provimentódepende de sua prévia aquiescência:
_
- N• 434/92 (n' 876/92, na origem), referente à indicação do Sr. João Carlos Pessoa Fragoso, Ministro de Primeira -Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativaniente com o cargo -de Embaixador do Brasil junto ao
Reiito da Bélgica, exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto ao Grão-Ducado de Luxem~':!-_r_g~. _ _ _ .
- N' 435/92 (n' 879/92, mi origem), referente ;li indicaç-ãO dO Sr. Márcio Paulo de Oliveira Dias, _Mi/listro de
Primeira ClaSse, da Carreira de Diplomãta. para. cumulativamente. com o_ cargo de Embaixador do Brasil junto à
República Árabe do Egito, exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República do Sudão.
2.2;2- Avisos do Ministro Chefe da Casa Civil da
Presidência da República
· -N91i 327 e 333/92, encaminhando informações sobre
os queSitos cohstantes dos Requerimentos n($ 794 e 544/92,
de autoria dos Senadores Ronan Tito e Antônio Mariz.
respectivamente.
2~2.3 -·Pareceres
Referentes às seguintes maté.riaS;- .
_
-OfícioS n'? 25/92, do Sr. Prefeito Municipal de Alterosa - MG, solicitando autorização do senadO- -Federal,
para_ contratar opera-ção de cr~ditoo no valor de
Çr$350.000:oon,oo, j\Into ao BMcO -de Desenvolvimento
cte Minas Gérais -BDMG, a serem aplicados em projetas
de telefonia. (Projeto de Resolução n' 105/92.)
--,-OfícioS n• 72/92, da Prefeitura Municipal de Angelina - SC, solicitando autorização do Senado Federal para
efetivar financiamento junto ~o BIRD/B~DESC, no âmbito do Programa PROURB, no valor de Cr$569.541.000,00,
destinado à realizaçãó de obr$ d&o infra-e'Strutura ui-bana
naquele município. (Projeto de Resolução n• 106/92.)
-OfícioS n• 74/92, do Sr. Prefeito Municipal de Itajaí
-·SC, solicitando autorização do Senado Federal para.
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operação de_ ctéditó no:_ -varo r de
Cr$860.050.400,00, junto~ ao BÍRDIBADESÇ, programa
"PROURB'', destinados à realização de obras de infra-estrutura urbana no Município de Itajaí. (Projeto de Resolu·
·
~ ~ .·
ção n' 107/92.)
- Ofício S n9 78/92, do Diretor Presidente do Banco
Central do Brasil, encaminhando ao Senado F_e~eraJ pedido do Governo do Estado de São Paulo, no sentido de

Quarta-feira 16

10379

celebrado entre c Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Bolívia, na Cidade
de Brasilia, em 15 de agosto de 1990. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Lei da Câmara n' 72190 (n' 2.213-B/89,
na origem), que estabelece a obrigatoriedade da declaração
de bens e rendas, para o exercício de cargos, empregos
e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
que seja autorizada a emissão e colocação no mercado
e dá outras providências_. Aprovado o substitutivo ficando
de Letras Fmaoceiras do Tesouro do Estado de São Paulo
prejudicado o projeto. A Comissão Diretora.
LFfP, cujos recursos, advindes de tal emissão, serão destiProjeto de Lei do Senado n9 274/91, que dispõe sobre
nados ao giro de 83% dos 132.099.676 LFTP,vencíveis
o exercícío da profissão de oceanógrafo e dá outras provino primeiro semestre de 1993. (Projeto de Resolução n11
4éncias. Aprovado, com emendas. À Comissão Diretora
para redaçâo final.
108/92.)
-Emenda n9 1 (Substitutivo), oferecid'!_"a_o Projeto
, Substitutivo· ao Projeto de R"esolução n9 74/91, que
de Lei do Senado n~'l25/90, que "fixa difetrizes para conseraltera dispositivos do Requerimento Interno referentes à
vação de energia e dá outras providências".
tramitação de Pr<_>posta de Em,enda à Constituição. Apro-Projeto de Lei da camara o' 39/91 (n' 7.127-B/86,
vado, em turno suplementar. A promulgação.
oa Casa de origem), que dispóe sobre águas subterrâneas,
Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
defini critérios de outorga de direitos de seu uso e dá outras
Nacional, sobre a Mensagem n' 356/92 (n' 704/92, na origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete
pro~vi~ncias.
à deliberação do Senado a escolha do Sr. Lindolfo Leo2.2.4- Requerimentos
poldo Collor, Ministro de Primeira Classe, da Carreira
- N• 918/92, de urgéncia para o Projeto de Lei dq
de
Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do
Senado n• 362/91 (o' 2.432/91, na Câmara dos Deputados),
que autoriza o Poder Executivo a criar a Superintendência · Brasil junto à República da Tunísia. Retirado da pauta.
2.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
da Área de Livre Comércio de Guajará-Mirim, e dá outras 1
-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senaprovidências.
don~ 362/91, em regime de urgência, nos termos do Reque- N" 919 a 953/92, de autoria do Senador Almir Garimento ns> 918/92. Aprovado, após parecer de Plenário
briel, solicitando a inclusão em Otdem do Dia dos Projetes
favorável, nos termos do Requerimento n~' 955/92. À Code Lei do Senado n" 5, 10, 28, 30, 34/92; de Lei da Câmara
missão Diretora para redação final.
n' 7'JJ89; de Lei do Senado n~ 46, 358/91, 66/92, 98/91;
- Redação final do Projeto de Lei do Senado n'
do Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado.
n• 72/84; os de Lei do Senado n•' 80 e 83/92, 223/91, 85,
36!!/91. Aprovada. A sanção.
103, 119, 123, 133, 137, 139/92; 193, 264, 207, 261, 294,
2.3.2 - Pare<er
374, 375' 387' 391' 401' 406, 407' 366, 256/91.
Referente à seguinte matéria:
- N• 954/92, de autoria do Senador Ml!rco Maciel,
-Substitutivo do Senad_o a9 Projeto de Lei d_a_Câmasolicit!lDdO que ~j_a ~n~iderada como licet:J.~ ~~ sua ausên- ra n• 72190 (ni2.213/89, na Casa de origem), que estabelece
cia dos trabalhos da casa, no dia 14 de dezembro em
a obrigatoriedade da declaração de bens para o exercício
curso. Aprovado.
de cargos e funções nos Pç>deres Executivo, Legislativo
e Judiciário e dá outras providências. (Redação do vencido,
2.2.5 - Comunicações da Presidência
-Abertura de prazo para oferecimentos de emendas _P<:'ra o ~urno suplem~ntar.) _
-· _ 2.3.3- Requerimento
aos Projetas de Resolução no;os 105 a 108/92 e de Lei da
. __ .-:-- N9 _!}$6192, de autoria do Sena-dor Magno Becelar,
Câmara n' 39/91.
solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de ·
2.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n" 860/92, solicitando a inClusão em~Or avulsos para o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
. dem do Dia do Projeto de Lei do Senado o• 230/91, que da Câmjlra n• 72190 (n' 2.213/89, na Casa de origem), que
autOriZã ó ú'sódõ -gáS õatural como combustível pâia' Ve-íCU- estabelece a obrigatoriedade da declaraçãO de bens para
exercício de cargos e funções nos Poderes Executivo, Legislos automotores destinados ao uso no- transporte urbano
de passageiros, na segurança pública .e no at~ndimento lativo e Judiciário e dá outras providências. Aprovado.
. hospitalar ................ ·
2.3.4 - Comunicação da Presidência
-Convocação de_ sessão extraordinária a realizar-se
SubStitutlvõ do Senâdo ao Projeto de Lei da Câmara
hoje, às 19 horas e 25 minutos, com Ordem do Dia ·que
n' 57/90 (n' 2.167/89, oa Casa de origem), que altera o
art. 23 da Lei n• 7.498, de 25 de junho de 1986, que "dispóe designa.
2.4- ENCERRAMENTO
sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá
3- ATA DA 285• SESSÃO, EM 15 DE DEZEMBRO
c:atras providências.,. Aprovado em turno·Suplementar. À
DE 1992
Câmara dos Deputados.
3.1-ABERTURA
Redaçáo final do Projeto de De-creto Legfslativo n 11
3.2.1 - Discurso do Expediente
60/92 (n' 77/91, na Câmara dos Deputados), que aprova
EDUARDO SUPLICY- Postergação do leilão da
o texto do Convênio para Preservação; Conservação e Fis- :
calização dos Recursos Naturais nas Áreas de Fronteira, ! Companhia Siderúrgica Nacional- CSN.
ctontrat~r
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3.3-0RDEM DO DIA
Projeto de Resolução n• 91, de 1992, que altera artigos
do Re~lamento Administrativo do Senado Federal, reestrutura o Serviço de Segurança, e dá outras providências.
Aprovado com emendas após pareceres de Plenário.
Redação final do Projeto de Resolução n' 91192. Aprovada. À promulgação.
Substutivo do Senado ao ProjetO de Lei da Câmara
no 72, de 1990 (no 2.213/89, na CaSa de origem), que estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens para o exercício de cargos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e dá outras providências. Aprovado,
em turno suplementar. A Câmara dos Deputados.
_
3.3.1- Comunicações da Presidência.
-ExtinçãO da urgência para o Ofício Sm/92.

-Encerramento da atual SeSsáO-IegislatiVà

e convo-

cação extraordinária do Congresso Nacional a partir de
amanhã até o pr6xímo dia 24.
3.4- ENCERRAMENTO
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4- ATAS DE COMISSÃ<f
5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
SUMÁRIO DA ATA DA 237• SESSÃO
REALIZADA EM 12 DE NOVEMBRO DE I992.

Retificação

Na publicação do Sumário, feíta no DCN-Seção II,
de !3 de novembro de 1992, na página no 8.905, i' coluna,
imediatamente após o item 1.2.2-:__ Requerlriú~Itió, inclU3~
se por omissão:
1.2.3 - Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado no 156, de 1992, de autoria
do Serí3dàr M-árcio LaCerda, que dispõe sobre a responsabilidade criminal do ex~servidor público que desenvolver
ativídade sobre assunto de natur~~- sígiiosa, em prov_eito
_de-p-essoa-ou éúidade-e-strangeira.

Ata da 283a Sessão, em 15 de dezembro de 1992

. za .Sessão Legislativa Ordinária

da 493 Legislatura

Presidência dos Srs- Mauro Benevides, Dirceu Carneiro,
Márcio-Lacerda, Magno Bacelar e Valmir Campelo
ÀS 14 HORAS F. 3o MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

. AS INFORMAÇOES FORAM ENCAMINHADAS EM ORIGINAIS AO REQUERENTE. O REQUERIMENTO VAI AO ARQUIVO.

Albano Franco - Alfredo Campos - Álvaro Pacheco
- Amazonino Mendes - Amir Lando- Antonio Mariz - Beol Veras - César Dias- Chagas Rodrigues- Cid Saboía ode
PARECER
Ca-rvalho- Dario Pereira- Dirceu Carneiro- ElciQ_Álvãres
- Esperidiao Amin - Guilherme Palmeira -Humberto Luce- COMISSÃO DIRETORA
na- Iram Saraiva- Jarbas Passarinho- João Calmon - JoPARECER No 461, DE 1992
nas Pinheiro- Josaphat Marinho- José Fogaça --Josê PauRedação
do vencido para o turno suplementar do
lo Bisai - Júnia Marise- Jutahy Magalhães- Juvêncio Dias
Projeto de Resolução n~ 74, de 1991.
- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha
- Lourivai Baptista - Lucfdio Porteila - Magno Bacelar Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Mário COvas - MauA Comissão- Diretora 3pi"esenta _a- redação do v~ncidõ
ro Benevides- Meira Filho- Moisés Abrao- Nabor Jclnior para o turno suplementar do Projeto de Resolução no 74,
- Odacir Soares - Pedro Teixeira - Racbid Saldanha Derzi . de .1991, que altera .dispositivos do Regimento_ Interno refe-Raimundo Lira- Ronan Tito- RuyBacelar- Vall11ir ·Camrentes à tramitação de Proposta de Emenda à_Constituição.
pelo - Wilson Martins.
Sala das Reuniões da Comissão, 15 de_dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Beni Veras, Relator O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A lista de preLavoisier Maia - Dirceu Carneiro.
sença acusa o comparecimento de 47 Srs. Senadores.
Havendo número,regimcntal, declaro aberta a sessão.__
Sob a proteção- de Deus, iniciamos nossos trabalhOs.
ANEXO AO PARECERNO 461, DE 1992
O Sr. to Secretáiio procederá à leitura do Expediente.
Redação do vencidO para o turno suplementar do
É lido o seguinte:
Projeto de Resolução n~ 74, de 1991.

EXPEDIENTE
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
AVISO DO MINISTRO DA FAZENDA
.
A viso no 1.487/92,-de 1Ode corrente, encaminhando infor~ eu.
• Presidente do Senado Federal, nos termos
dO a-rt. 43, item 28~ -do- RegimentO ]riferiiO-, prorn:~.ilgO ·a_-se~
mações sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 757,
de 1992. de autoria do Senador Onofre Quinam.
guinte
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RESOLUÇÃO Ne
, DE !992
Altera dispositivos do Regimento Interno referentes
à tramitação de Proposta de Emenda à Constit.uiçáo.
Art. 19 As disposições do Regimento Inierno do_ Senado Federal, referentes à tramitação de Proposta de Emenda
à Constituição, passam a vigoi-ar com a seguinte redação:
"Art. 356. A Proposta será despachada à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que terá
o prazo de até trinta dias, contado da data do despacho
da Presidência, para emitir parecer.
Parágrafo único. O parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania que concluir pela
apresentação de emenda deverá conter assinaturas de
Senadores que, complementando as dos membros da
Comissão, dHlipreendam, no mín"imo, um terço dos
membros do Senado.
• • • • • •• "'" "'" •• ••• "'•~•u• • ••• •••••<.;,;,·. ••• • ,-;. •••~-; 1: .·.-.o;?,. • .~ • •"~ •• ••

Art. 358. Decorrido o prazo de que trata o art.
356, sem que a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania haja proferido parecer, a Proposta de Emenda à Constituição será incluída em Ofdem do Dia,
para discussão, em primeiro turno, durante _Cinco sessões ordinárias consecutivas.
·
§ 19 O parecer será proferido oralmente, em Plenário, por Relator designado pelo Presidente.
§ 29 Durante a discussão poderão ser Oferecidas
emendas, assinadas por, no mínimo, um terço dos
membros do Senado, desde que guardem relação direta
e imediata com a matéria tratada na Proposta.
Art. 359. Para exame e parecer das emendas,
é assegurado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania o mesmo prazo estabelecido no art. 356.
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Art. 29 Serão cobradas custas remuneratórias dos serviços forenses decorrentes da administração da justiça pelos
magistrados, no processamento, julgamento e execução dos
feitos submetidos a seu exame, inclusive os de jurisdição voluntária.
Art. 39 Independem do pagamento de custas forenses
ou emolumentos de qualquer espécie:
I - a cobrança da dívida pública da União, dos Estados,
do Distrito Federal e de suas autarquias e sociedades de eçononiia mista, estas apenas quando explorem serviços públicos
essenciais, assim defmidos em lei;
_ :U_~ as_il.ÇÓ~S penais públicas, de qualquer natureza, e
as cíveis, intentadas pelo Ministério Público;
III - a reabilitação penal;
IV,.- as açóes demandado de segurança;
V- as açóes populares;
VI - as ações fundadas em leis que disponham sobre
a:
a) repressão _ao abuso de autoridade;

b) defesa da saúde pública;
c) defesa da econo~ia popular;
d) proteção ao meio atnbiente;
e) defesa da ecologia, dos mananciaisJ das florestas, das
servidões públicas, dos rios, das praias e dos demais bens
públicos de uso comum;
VII - as ações·-contra o Estado visando à reparação de
dano por violações a direitos humanos assegurados pela Cons-tituição, tratados e convenções internacionais aos quais oBrasil tenha aderido, ou por leis complementares ou ordinárias;
VIII -os processos de habeas corpus;
IX -os feitos e)eitorais;
X -as ações de acidente de trabalho e as que tenham
por base o recebimento de seguro de vida, aposentadorias,
pensões e demais ações previdenciárias;
Art. 361. Esgotado o prazo da Comissão de
XI- as ações de estado, salvo quanto aos efeitos patriConstituição, Justiça e Cid3dariia, proceder-se-á na formoiliais;
__
ma do disposto no- caput do art. 358 e em Seu § }9_X)I- os processos de adoção, tutela, curatela e de guarM
§ 19 Na sessão ordinária- que se seguir à emissão
da e responsabilidade relativamente a incapazes;
do parecer, a Proposta será incluída em Ordem do
XIII - os processos concernentes ao registro civil d~s
Dia para votação em primeii:'o turno.
- pessoas fíSicas;
§ 29 Somente serão admitidos requerimentos
XIV- as ações de usacapiáo pro Iábore;
que objetivem a votação em separado de partes da
XV -as ações possessóriaS em defesa dos que provarem
Proposta ou de emendas.
posse justa ou de boa fé vinte-nária? bem assim as de proteção
§ 3~' A ctenbera·çao ·sobreaProposta, as emendas
ou_renovação dos arrendamentos rurais para os que provarem
e as disposições destacadas para votação em separado
o uso regular da terra;
será feita sempre pelo processo·notninaL"
XVI -os processos de declaração de crédito e de pedido
de alvarás nos inventários;
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na data de sua
XVII~ as habilitações de crédito nas falências, concorpublicação.
datas e insolvências civis;
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
XVIII- os embargos do devedor;
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O Expediente
_
XIX -as ações declaratórias incidentais e demais inci--lido vai à publicação.
dentes processuais, tais como exceções, declarações de falsiâa~
Sobre a mesa, projetos de lei que sf:!ão lidos pelo Sr. __de, exibição de livros e documentos e outros;
11
1 Secretário.
XX- a reconvenção;
XXI- a oposição ou embargos de terceiros;
São lidos os seguintes.
XXII- os conflitos de jurisdição e de competência;
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 179, DE 1992
XXIII - as ações intentadas por pessoas físicas que per-·
------- -EstaOOiece normas gerais sobre cüstas dos sei'iiçõs · cebam até 6 (seis}-salário-s-mfnimos-,--on-que-;--em--virtude--de
suas r~ªPOf!sabilidade_s famiijr.ares ou ço~9ições físicas, sejam
forenses.
dc!Claradas isentas do pagamento do imposto de renda no
O Congresso Nacional decreta:
--- exercício anteriOr ao· ingresso em Juízo;
Art. l~' Nos termos do art. 24, IV,§ 19, da Constituição
XXIV -os procedimentos visando à instituição do bem
Federal, esta Lei estabelece nonnas gerais sobre custas dos
de família;
serviços forenses.
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XXV- os casos previstos em lei específica;
XXVI - a baixa na distribuição de quaisquer causas ou
procedimentos judiciais e extrajudiciais:
· - ~- -- ~ -

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 180; DE 1992
:Altera a Lei n' 5.194, de 24 de dezembro d~ 1966,
que regulamenta as profissões de engenheiro, arquJteto
Art. 4"' Não serão cobradas custas forenses no litiscone e~genhei~ agrôno~o, e d~ outras providências.
sórcio necessário, na nomeação à autoria, na denuncfação
O
Congresso Nacional decreta:
da lide e no chamamento ao processo.
_
Art. 19 Ficam aCrescidos aos arts. 1~. 27, 34 e 46 da
Art. 5"' O litiscons6rció vOluntário e a assiStêilCi"à-iltlS- Lei n~ 5.194, de:-23- de dezembro de 1966, as alíneas e os
parágrafos seguintes:
consorcial tornam os intervenientes responsáveis solidários
pelo pagamento das custas, em caso de sucumbência, não
"Art. 19
agravando os seus valores.
___ ~ - '-~- -: ______ _
............................. ..............................
-~

Art. 69 As custas forenses serão uniformes em todo o
País, em cada justiça, cobradas em base percentual, devidas
apenas pelo sucumbente, na ocasião da execução da sentença
ou da homologação dos feitos de jurisdição voluntária.
Parágrafo úrifcõ. Havendo litisconsorfe, as custas não
serão agravadas e a responsabilidade será solidária, podendo
o Estado cobrar de todos ou de qualquer um isoladamente
o total, cabendo aos litisconsortes ação regressiva eritre si.
Art. 7ct O juiZ poderá impor aos- 1itigantes -de má fé
ou que faltaram à verdade, a pena de responder pelas custas
e emolumentos até o décuplo do índice ou dos valores normais,
na proporção da gravidade da violação processual, independentemente da responsabilidade por perdas e danos.
Art. s~ As custas e os emolumentos serão recolhidos
diretamente aos bancos credenciados pela justiça, mediante
documento de arrecadação próprio, sendo vedado o pagaw
mento em cartório.
Art. 99 Esta Lei entra em vigor na data de s~a publiw
cação.
Art. 10. Revogamws~ as disposições enl contrário.
Justificação
Prevê o art. 24, inciso lV, que compete à União legislar
concorrentemente sobre custas dos serviços forenses.
Em seu § I• o art. 24 dispõe que a União limitar-se-á
a estabelecer normas gerais.
O objetivo do projeto é exatamente fixar- noriri.ãs gerais
sobre custas judiciais, evitando divergências eriti'e o "PO-der
Judiciário e o cidadão que recorre à proteção jurisdicional
e propiciando condições razoáveis de acesso- à-justiça, sobrew
tudo aos mais caientes.
Uniformizando as normas que disciplinam a matéria e
tomando a prestação jurisdicional serviço essencial, tarefa
do Estado. assegurar-se-á harmonia de convivência entre os
cidadãos, bem como a paz sociaL
Por ser lei regulamentadora da Constituição e cuidar de
normas gerais, entendemos que o projeto deve ser analis:ldo
à luz da realidade brasíleira.
Os Estados poderão legislar suplementarmente, em face
do disposto no § 2• do art. 24 da Carta Magna.
Ademais, as normas gerais contidas no projeto haverão
de melhor disciplinar as atividades forenses, com inegáveis
benefícios para a regular admiriistraçãó-da Justiça.
Contamos, pois, cóm o ap-oio de nossos ilustres pares
para a apreciação do presente projeto, aprimoramento do
seu conteúdo e, finalmente, sua aprovação.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992.. ~Senador
Odacir Soares.
(A Comissão de Constituição, Justiça e CíililàGnia
- decisão terminativa.)
--

~+>·-·····~

Parágrafo único. O interesse social e humano,
de que trata o caput deste artigo, fundamenta-se na
defesa e no desenvolvimento da sociedade e realiza-se
na preservação da incolumidade pública, na elevação
da qualidade dos serviços, obras e produtos oferecidos
e na observância dos padrões éticos solidariamente estabelecidos."
"Art. 27.
r) organizar, em conjunto com as entidades representativas das várias profissões a ele integradas, o
"Congresso Nacional dos Profissionais'', que se reunirá
trienalmente visando à discussão e â definição de políticas, estratégias, planos e programas de atuação e a
maior integração do Sistema Confea/Crea com a sociedade."
''"''''''"''-~'"''"'''''""''''';-.u,,.,,,,,,,,;,,,,.,,,,,,,.,.,,.,-

"Art. 34.

······t> ··cri~~·~· c~·~i~~~· d~- :éii:;· iri·~~~bict~ ·~ ·i~ig~~
as informações do C6digõ de Ética e apHcar as penalidades previstas nesta lei;
u) Organizar, trienalmente, em conjunto com as
entidades representativas das várias profissões íntegraw
das ao Sistema Confea/Crea, noS Estados e no Distrito
Federal, o "Congresso Regional dos Profissionais", visando à discussão e à definição de políticas, estratégias,planos, propostas e à maior interaçãO com a sociew
dade."
•Art. ~- ······-···-···---························
Parágrafo único. A critério dos Plenários dos
Conselhos Regionais e aten_dendo às diretrizes gerais
estabelecidas em Resolução do Conselho Federal, as
Câmaras Especializadas poderão ser organizadas por
área de formação profissional, de atuação ou de função."
Art. 29 Os arts. 24 e 26, a alínea k e o parágrafo único
do art. 27, os arts. 29, 30, 31, 32 em seu caput, 33, as alíneas
d, n e p do art. 34, os arts. 37 e seu parágrafo único, 38,
40, 41, 42, 43, 45, 46 em seu caput, 47 e seu parâgtafo único,
48, 62 e seus parágrafos, 72, 73 e 81, todos da Lei n• 5.194,
de 24 de dezembro de 1966, passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 24. A aplicação do que dispõe esta lei,
a fiscalização e a verificação e o aprimorã.ritento do
exercício e ativídades das profissões nela reguladas se- - tão exercidas por um Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e Conselhos Re-
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gionais de Engenharia, Arquitetura e ÀgrOi:tõ-mia
(CREA), que integrarão um sistema profissional de
âmbito nacional, denominado Sistema ÇONFEA/
CREA e organizado de forma a promover:
·
I - a unidade de ação entre os órgãos que o compõe;
II- a articulação com as demais ins-tituiÇões do
Estado e da sociedade;
III - o apoio às ações institucionais que visem
garantir à população carente o acesso aos serviÇO$ prestados pelos profissionais nele registrados."

- _ n) julgar. decidir ou dirimir as questões de atribuições de competência das Câmaras, quando o Conselho
_ Regional não possuir Câmara Especializada na área
respectiva;

...... ~).~;~;~i;~·;·;-·~-;;;;~;·-~t~;i~~d~· -~· ·;~gi~t;~- d~
Entidades de_ Classes que, de acordo com esta Lei,
estejam habi_litadas a registrar candidaturas aos cargos
de Conselheiros e Presidente;"

.... ··········· ······ ............. ······-··················

·----·:;A.~t. 37. Os Conselhos Regionais serão constituídos ·por brasileiros, diplomados nas diversas modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, habilitados na forma da Lei, obedecida a seguinte composição:
l-um preSidente, eleito na forma da lei;
I I - conselheiros regionais, em número nunca inferior a nove ou superior a cinqüenta e um calculado
proporcionalmente-ao total de profissionais registrados
e com vistos no respectivo Conselho Regional."
"Art. 38. Os conselheiros regionaiS e seus suplentes serão eleitos pelo voto direto e secreto dos profisw
sionais registrados e com vistos nas respectivas jurisdições, em dia com o pagamento de suas anuidades, observado o que dispõe o art. 62 d~ta Lei."

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

"Art. 26. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia é a inst~ncia supe~ior do Sistema Confea!C!e3.".
"Art. 27 ........................-.. ~~·'-·~·····-•Hu•··;; •.-..•

k) fixar, ouvidos os Conselhos Regionais, as condições para que as entidades de classe se habilitem
a registrar candidaturas a -que se refere o art. 62 desta
lei;
·-···············-·--··-~~--·······-·-····--"-----··-····

Parágrafo únicO: N'as questões ~elativas a atribuições profissionaiS, a decisão do conselho F_ederal SÓ
será aprovada com o Voto de, no mínimo, dois terços
de seus membros."
O

o o o •-•

O O O O ••

--~~~-;A;t_··:w~·-·N·~·~;p~~i~ã~-d~;c~~~~ih~~--ii~~i~:·

o o o--~-- ••o• oooo ••···,-, ;;,, ;_~;--,o-~- H~----·~--~·• • o.~;~~ o.:

"Art. 29. O Conselho Federal será composto por
brasileiros, diplomados nas diversas modalidades da
Engenharia, da Arquitetura e da Agronomi~~- habilitados na fonria- da lei, obedecida a seguinte composição:
I - um presidente, eleito na forma da lei;
II - um conselheiro federal para cacia Estado e
Distrito Federal;
III- três conselheiros federais representando as
áreas de ensino da Engenharia, da Arquitetura e da
Agronomia;"
"Art. 30. Os conselheiros federais e seus· suplentes serão eleitos pelo voto direto e secreto dos profissionais regisft3.dos ou com vistos.- erti ·dia com o pagamento de suas anuidades, observado o que dispõe o
art. 62 desta lei.
Parágrafo único. Os conselheiros federais, representantes das áreas de ensino, serão eleitos nacionalmente pelo voto direto e secreto dos doceptes profissionais iiitegrantes das respectivas áreas, desde que registrados no Sistema Confea/Crea e em dia com o pagamento de suas anuidades."
•••• •••••• •••

•••••••••••••··~~-~-.~~-~~--_______,_•••"•• .. ; ••••••u•··~·

"Art. 32. Os má.ridatos dos membros do Conselho
Federal serão de três anos, permitida uma única reeleiÇão."
"Art. 33. Os Conselhos Regionais de Engenharia,
Arq uitetura e Agronoinia sã_o órgãos _de fiscali:z;ação
e aprimoramento do exercíc:ío _e ativid~des_ d':lS. P!O~s
sões sob. a fiscalização do Sistema Confea/Crea, em_
suas respectivas jurisdições."
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nais será observada a proporcionalidade entre os represenantes das diferentes modalidades profissionais inscritas".
"Art. 41. O Conselho Federal estabelecerá, através de Resolução, os critérios gerais a serem seguidos
pelos Conselhos Regionais na fixação de suas respectivas composições proporcionais. ••

.. ····::A~·;: ·4i ·o·~~~::i~t~ ·d-~·p;~;ict~~·t;· ~- -d~~-·~~;;;~·lheiros regionais será de três anos, permitida uma única
reeleição, procedendo-se à renovação anual do Conselheiro Regional pelo terço dos seus membros."

···::A~t·.-·4s: ·A~··cã~~~-"E~;~~i~ii~;·d~~:-~;g~~~:
das por áreas de formação profissional, atuação ou
função, a critério do respectivo Plenário, são os órgãos
dos Conselhos Regionais encarregados de julgar e decidir sobre os assuntos de fiscalização pertinentes a sua
respectiva área de competência."
"Art. 46. ·················································-·

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

-_,

---

~

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

~-··············

O opinar sobre os ·assuntos de interesse coiriu.m
cte dilas ou niaís áreas. encaminhando-os ao Conselho
Regional."

······;j·A~t~ ··47.· ~o·c~·~~~íh~ -F~d~~~ ·ct~p;;á~·~t~~~é~-d~

~

resolução, sobr~ a~+_condições para a citação, composiçãO e funciOnãmento_das_Câmaras Especializadas.''
"Art. 48. Em cada Câniara Especializada haverá
um membro, eleito -pelo Plenário, representando uma
área de distinta competência."

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

34 .......................... ~............. Hu"*"ü.o~•·
'•·-·····~
~
d) julgar e decidir, em grau. de rec~rso, os ~re
cessos de infração da presente Le1 do Cód1go de Ét1ca;
~'Art.

• • • • • • • • • • coo • • • •

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

••••••••!•••••••••••••••••~•••••n•••••••oo•••••-•••••••••••••• 0 ••••••••

"Art. 62. A regulamentação da eleição de presidente e dos membros dos Conselhos Federal e Regionais será baixada pelo Conselho Fed~ral através. de
Resolução. que estabelecerá os procedimentos eleito-
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rais necessários, especialmeÓte os fefererites à organi~·
zação, data do pleito e critérios para registros de caridi-
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FENEA - Federação Nacional de Engenheiros Agrimensores;
daturas."
FENTECC- Federação Nacional dos Técnicos Industriais;
"A~t·
·A~-~ ·~~~fi~~i~~-~i~ ·g~~~d~i~;~;_· d~~~~;;.~
FNA- Federação Nacional de Arquitetos;
prir disposi_ções do Código de Ética serão aplicáveis,
FNE - Federação Nacional dos Engenheiros;
tendo em v1sta a gravidade da falta e os casos de reinciIAB-DN- Instituto dos Arquitetos do Brasil- Depardência, a critério da Comissão de Ética, as penas enun- tamento Nacional;
ciadas nas alíneas a, b e d do artigo anterior."
SBEA - Sociedade Brasileira de Engenharia Agrícola;
- ~-· SBEF- Sociedade Brasileira de Engenheiros Florestais;
SBMET -·sociedade Brasileira de Meteorologia.
"Art. 81. Aplica-se, no que couber, o disposto
O fruto dessa negociação foi um acordo firmado por todas
na presente Lei às profissões, com leis regulamentaas entidades acima nominadas.
deras específiCas, cuja fiscalização de seu exercício for
Para oferecer uma visão da realidade dos profissionais
incumbida ao Sistema CONFEA/CREA."
abra~gidos, foi realizada uma pesquisa por amostragem, de
~~lto nacional, conduzida por um instituto de pesquisa espeArt. 39 Esta lei entra em vigor ria: data de sua publi- Ciahzado, escolhido por licitação. Tal pesquisa permitiu, a
cação.
tantos quantos participaram direta ou indiretamente do ProArt. 49 Ficãnl. revogados os arts-. 31, 39 e 42, e a alínea cesso, conhecer um perfil atualizado dos profissionais e ·do
b do art. 46 da Lei n• 5.194, de 24 de dezembro de 1966, seu relac.ionatn.ento com as instituições. integrantes do seu uni"-- - '
e as demais disposições em coiitrário. ; ·
verso e com a sociedade.
Durante todo o processo foi buscado o envolvimento
em tod? o. Paí~, do maior número possível de profissionais:
Justificação
. O presente projeto de lei, ora. submetido -à apreciação tendo s1do realizados 20 Congressos Regionars e 3 Congressos
dos Ilustres Senadores, é o resultado de um processo de discus- Nacionais.
O Congresso Constituinte, pi"Opriáinêitte dito, foi formasão, auto-denominado "Processo constituinte", que foi deflagrado com o objeti vo de rever a legisla9ão profissional e reor- d_o por ~m Plenário d~ 9ualificação indiscutível, cuja compoganizar o Sistema CONFEA/CREA, após quase ·uma década stção fo1 também defimda por negociação entre os agentes
--- - promotores.. Da composição desse Plenário fizeram parte diride críticas e tentativas.
Ele foi iniciado em março de 1991 tendo sido su-as -dire- gentes ~e entidad_es e profissionais eleitos diretamente, repretrizes básicas, bem como sua organização, realização e condu- sentando todos os estados da Federação e todas as profissões
ção, pactuadas após intenso _e árduo processo de negociaçãO abrangidas pelo Sistema CONFEAICREA; num total de 164
entre o CONFEA, os 24 CREA e as 25 eri.didades nacionais profissionais. Esse Plenário se reuniu por três vezes: em Belo
Horizonte (MG), São Paulo (SP) e Canela (RS).
abaixo relacionadas:
Em quase sessenta anos de existência do Sistema CON. ABEE - Associação Bràsileira de E-ngenheiros EletriFEA/CREA- não seria exagero afirmar- jamais a história
CIStas·
registrou tanta amplitude e democracia num processo de reviÁBENC -Associação Brasileira de Engenheiros Civis;
ABENGE- Associação Brasileira de Ensino de Enge- são. e mudanças na legislação afeta a essas categorias.
. _.,Apesar do quórum altíssimo exigido, em cada uma das
·
·
nharia;
reuniões
Plenárias, foi possível a aprovação de 22 temas, alABEA - Associação Brasileira de Ensino de Arquiguns .~os quais com votação unânime. Uma análise geral das
tetura;
·
matérias .aprovadas mostra que_~}f!lple_menta~ão ~o_p~~jeto
ABEA - Associação Brasileira de Éngenheiros de Alidará
ao Ststerna CONFEA/CREA umã face substancíalmente
mentos;
nova, qual seja:
ABEAS -Associação Brasileira de Educação Agrícola
- a possibilidade de criação de Câmaras Especializadas
Superior;
por
área
de formação, atuação (ou atividade) ou por função
ABEC - Associação Brasileira de Engenheiros Cartóa
critério
do respectivo Plenário, marca uma ·maior flexibi~
grafos;
lidade organizacional que possibilitará melhor adequá-las às
·
ABEM~C- AssociaçãO Brasileira de Engenheiros Merealidades regionais;
·
cânicos;
·
-· - · ·
· ·
~a escolha por eleição di reta de conselheiros e dirigentes
ABEQ- Associação Brasileira de Engenharia Química·_
em todos os níveis; as presenças de todas as profissões; a
AGB- Associaç~o de <_:Jeógrafos BrasíiefrOs;- --- --- -~
ANEST - Associação Nacional de Engenharia de Segu- representação de todos os Estados no Plenário Federal· a
existência de Congressos trienais, regionais e naCiOnal, viabilirança do Trabalho;
zam uma maior participação institUciOnalizada da comUnidade
CONAGE -Coordenas!<>. Nacio~al dos Geií!Qgos;
profissional e, assim, uma maior democratização do Sistema·
CONTAE- Conselho Nacional de Técnicos Industriais;
- a limitação do tamanho dos Plenários Regionais ~
FAEAB- Federação das Associações dos Engenheiros
limit_a~~o de inst~ncias. e o descongestion~ento das paut'as,
·
·
Agrônomos;
P.ossiblhtará a e~1stênc1? ~de estruturas rnrus ep~tas, mais efiFAEMI - Federação das Associações de Engenheiros
Cientes
e, com ISSO, filrus· baratas·efou: com maior dotação
de Minas do Brasil;
FAEP/BR- Federação das Associações de Engenheiros de recursos para as atividades fins.
A implementação dessas mudanças organizacionais viabide Pesca do Brasil;
liz.ii-3. um- sistelna mais adequado para o cumprimento dos
FEBRAE- Federação Brasileira de AssociaÇões de Enpapéis demandados pela sociedade, setor J(rodutivo e profisgenheiros;
·
"
.

.. ·;,z:
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e de acordo_ com ,o momento que vive noSso país

nossas profissões.

i

-

-

- - --

e

-

Um sistema que, além de'físcalizador, esteja também
voltado ao desenvolvimento profissiOnal; à elevação do padrão
de qualidade da engenharia, arquitetura e agfonomia no País;
à democratização do acesso à tecnologia e à arte_ das profissões
a ele vinculadas. Um sistema mais bem equipado para obser~
vância de padrões éticos e Que eSteja mais presente no debate
nacional, principãlmente nas questões ligadas a estas áreas.
Como ocorrido--na década de 30 e-i50,"esSãS-:Pr6f1SsõeS,
marcadas pelo signo da criação e da transformação, se reciclam
e se preparam para profissional e coletivamente contribuírem
com o próximo ciclo de desenvolvimento do Brasil.
Estes os fatos e fundamentos que nos levam a apresentar
aos eminentes paies o projeto- de lei aperiso~- é para- o qual
··
- solicitamos o apóiO -de Vossas ExcelênciaS:
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992. - Mário
Covas - Dirceu Carneiro - Flaviano Meio - Irapuan Costa
Júnior·

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 5.194 ~DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966
Regula o exercido das prollssóes de Engenheiro,
Arqulteto e Engenheiro Agronomo, e d' outras providênciasO Presidente dá-República, faço saber que o- Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
O Congresso Nacional decreta:
TíTULO I
Do Exercício Profissional da Engenharia,
da Arquitetura e da Agronomia
CAPÍTULO!
Das Atividades Profissionais
SEÇÃOI
Caracterização e Exercício das ProfiSsões
Art. 1"' As profissões de engenheiro, arq·uiteto e enge-:nheiro-agrónomo são caracterizadas pelas realizações dç interesse social e humano que importem na realização dos seguintes empreendimentos:
a) aproveitamento e utifização de reCursos· liahii:als; b). meios de locomoção e comunicaç6eS;
-c) edificações, serviços e equipamentos urbãn-õs, rurais
e regionais, nos seUs aspectos técnicos e artíSticõS-; - d) instalações e meios de acesso a costas, cursos, e massas
de água e extensões terrestres;
e) desenvolvimento industrial e agropecuário.
Art. 2'~' - O exercidO, no País, da profissão de engenheiro, arquitetd ou engenheiro-agrônomo, observadas as condi:.
çóes de capacidade e demais exigências lega:is, é assegurado:
a) aos que possuam, devidamente registrado, .diploma
de faculdade ou escola superior de engenharia, arquitetura
ou agronomia, oficiais ati reconhecidas, existeiltes-iio País;
b) aos que possuam, devidamente revalidado e registrado
no País, diploma de faculdade ou escola estrangeira de ensino
superior de engenharia, arquitetura ou -agronomia, ·bem como
os que tenham esse exercido amparado por convénios internacionais de intercâmbio;
c) aos estrangeiros contratados que, à Côtério dos Coõ.selhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, considerados a escassez de profissidõais de determinada especialidade e o interesse nacional, tenham seus títulos
registi'ados temporariamente.
-
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Par::tgfafo 'i:ínico. O -eXercídõ- -dãS ativídades de- eD.genheiro; arqU.iteto e eD.genheiro-agJ"ônomo é garantido, obedecidos os limites das respectivas licenças e excluídas as expedid.a.s, _a título precário,_ ,at~ -a_ publicação desta lei, aos que,
nesta data, estejarJ:I r~~iStrados nos Conselhos Regionais.
SEÇÃOII
Do uso do Título Profissional
Art. 3'? São reServadas exclusivamente aos profissionais
referidos nesta lei as denominações de engenheiro, arquiteto
ou engenheiro-agrónomo, acrescidas, obrigatoriamente, das
características de sua formação básica.
Parágrafo único. _ As-qu3lificações de que trata este artigo poderão ser acompanhadas de designações outras referentes a cursos de especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação.
Art. 4'? As qualificações -de engenheiro, arquiteto ou
engenheiro-agrônomo só podem ser acrescidas à denominação
de pessoa jurídica composta exclusivamente de profissionais
que possuam tais títUlos.
Art. 5'? S6 poderá t.er e~ sua denominação as palavras
engenharia, arquitetura ou agronomia a firma comercial ou
industrial cuja diretoria for composta, em sua maioria, de
profissionais registrados nos· Conselhos Regionais.
.
SEÇÃOIII
DO exercido .negai da profissão
Art. 6"? Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro,
arquiteto ou engenheiro-agrónomo:
a) a pessoa física' ou jUrídica que realizar atos ou prestar
serviços, público ou, privado, reservados aos profissionais -de
que trata esta lei e que não possua registro ·nos ·conselhOs
Regionais;
-·
·· ·
··
·b) ·o profissiohal que Se ihCumbir de ati-vidadeS estranhaS
às __at~iJ;miçÇ)_e_!'j_ discrimjn~Qas -~m s_e!l registro; ..
c) o profisSional que emprestar seu nome" a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras de obras e serviços
sem sua real participação tios-trabalhos delfi;
d) o profissional que. suspenso de seu exercício, continue
em atividade;
_______ e)_ afinpa, org~!lização 01:1 sociedade_ qu~. na qu~lidade
de pessoa jurídica, exercer atribuições reservadas aos profissionais_ da engenharia, da arquitetura e da agronomia, com
infringéncia do disposto no parágrafo único do art. 89_ desta
~-

SEÇÃOIV
Atribuições profissionais e coordenação de suas atividades
Art. 7"' As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do a:J;"quiteto e· do engenheiro-agrônomo consistem
em:
a) desempenho de cargos, funções e comissões_ em entidades estatais, paraestatais, autárquicas, de economia mista e
privada:
b) planejamento ou projetó, em geral, de regiões, zonas,
cidades, obras, estruturas, transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial e agropecuária;
.
c) estudos, projetas, análises, a.valiações, ylstorias, perícias, pareceres e divulgação técnica;
d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;
e) fiscalização de obras e_ serviços técnicos;
() direção de obras e serviços técnicos;
g) exeCUção de obras e servi:ços técnicos~

.
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h) produção técnica especializada,

in~ustrial

cuária.

ou

_agrope~

.

Parágrafo único.

Os engenheiros,

arqui~étos

e enge-

nheiros-agrónomos poderão exercer qualq1,1er outra atividade
que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões.
Art. s~ As atividades e atribuições enunciadas nas alíneas a, b, c, d, e, e f do artigo anteriOr são da competência'
de pessoas físicas, para tanto legalmente habilitadas.
Parágrafo único. As pessoas jurídicas e organiza-ções'
estatais só poderão exercer as atividades discriminadas no
art. 7'\ com exceção das contidas na>- alínea a, com a participação efetiva e autoria declarada de profissional legalmente
habilitado e registrado pelo Conselho Regional, assegurados
os direitos que esta lei lhe confere.
Art. 9" As atividades enunciadas nas alíneas g e h do'
art. 7~, observados os preceitos desta lei, poderão ser exerci-;
das, indistintamente, por profissionais ou por pessoas jurí-'
dicas.
Art. 10. Cabe às Congregações das escolas e faculdades
de engenharia, arquitetura e agronomía ind~car, ao Conselho
Federal, em função dos títulos apreciados através_ da formação
profisSional, em termos genéricos, as carãcterísticas dos profissionais por ela diplomados.
Art. 11. O Conselho Federal organizará e mantáá atuali:.
zada a relação dos títulos concedidos pelas escolas e faculdades, bem como seus cursos e currículos, com a indicação das
---- : ::- - suas características:
Art. 12. Na União, nos Estados e nos Municípios, nas
entidades autárquicas, parestatais e de econ-omia mista, os
cargos e funções que exijam- conhecimentos de engenharia,
arquitetura, relacionados conforme o disposto na alínea g do.
art. 27 somente poderão ser exercidos por profissionais habilitados de acordo com esta lei.
Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos-e quiilquer
outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de agronomia,
quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão
valor jurídico quando seus autores forem profissionais habili·
tados de acordo com esta lei.
Art. 14. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres. laudos e atas judiciais ou administrativos, é
obrigatória, além da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a qwi.interessarem·. a mêõção explícita do título do profissional que os subscrever e
do número da carteira referida no art. 56.

Art. 15. São nulos de pltmo direito os contrato-S refe~
rentes a qualquer ramo da engenharia, arquitetura ou da agronomia, inclusive a elaboração de projeto, direção ou execução
de obras, quando frrmados por entidade pública ou particular
com pessoa física ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a atividade nos termos desta lei.
A!t. 16. Enquanto durar a execução de obras, instalãções
e seiVIços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação
e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo
o nome do autor e co-a~tores do projeto, em ro'dos os seus
aspectos técnicos e artísticos, âssim como oS dos responsáveis
pela execução dos trabalhos.
.
CAPÍTULO II
Da ResponsabUidade e Autoria

Art. 17. Os direitos de autoria de uln plano o·u prOjeto
de engenharia, arquitetura ou agronomia, respeitadas ~:~s rela-
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ções contratuais expressas entre o autor e outros interessados,
são do profissional que os elaborar.
Parágrafo único. Cabem ao profissional que os tenha elaborado_os prêmios ou -distinções honoríficas concedidas a projetOs, piarias, obras ou serviços técnicos.
Art. 18. As alterações do projeto ou plano original só
poderão ser feitas pelo profisSional que o tenha elaborado.
_Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o
autor do projeto ou plano original a prestar sua colaboração
profissional~ comprovada a solicitação, as alterações ou modificações deles poderão ser feitas por outro profissional habili~
tado, a quem caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano
modificado.
- -Art. 19. Quando a concepção geral que caracteriza um
plano .ou projeto for elaborada em conjunto por profissionais
legalmente habilitados, todos serão considerados co-autores
do projeto, com os direitos e: deveres correspondentes.
Art. 2~. Os- profissiónaíS ou -organizações de té~_iê9s- espe<:i3Hzãdõ-s que colabofarein nu-fia parte do projeto, deverão _ser mencionados explicitamente comb autores da ~arte
que lhes tiver sido confiado,· tornando_-~e mis~er que todos
os documentos, como plantas, desenhos, cálculos, pareceres,
relatórios, análise_!, norm'!_~-~Jtpecificações e outros documen- ·
tOs relatiVOs ao projeto, sejam por-'eles assinados.
Parágrafo único. A responsabilidade técniCa--pela .aO)pliação, prosseguimento ou conclusã_o de qualquer ~IDJ?t:'een-:-__
dimento de engeiihaiía;-arquitettifã Ou agrortÇmia caberá aO
profissional ou entidade registrada que aceitar esse encafgo,
sendo-lhe, também, atribuída a responsabilidade das obras,
devendo o Conselho Federal adotar resolução quanto às responsabilidades das partes já executadas ou côncluídas por
outros profissionais.
Art. 21. ·sempre que o autor do projeto convocar, para
o desempenho do seu encargo, o concurso de profissionais
de organização de profissionais, especializados e legalmente
habilitados., serão estes havidos como cc-responsáveis na· parte
que lhes diga respeito.
-Art. 22. Ao autor do projeto ou a seus prepostos é
assegurado o direito de acompanhar a execução da obra, de
modo a garantir a sua realização, de acordo com as condições,
especificações e demais pormenores técnicos nele estabelecidos.
Parágrafo único.
Terão o direito assegurado neste artigo, o autor do projeto, na parte que lhe diga respeito os
pli?fisSfOriaiS -especializados que participarem, como co-responsáyeis, .na sua elaboração.
Afi. 23. Os "COli&ellios ReiiOiliis criarão regiSifÜ.de autoria de plano e prOjetos, para salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais que o desejarem.
'TÍTULO II
Da Fiscalização do Exercício das Profissões

CAPÍTULO!
Dos órgãos Fiscalizadores
Art. 24. A aplicação do que· dispõe esta lei, a verificação e fiscalizaçã'o do exercício e atividades das profissões
nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), e Conse-~_!13;!_ ~e$ionais de Engenharia, Arquitetura e Agro-q.omia·
(CREA), organizados de forma a assegurarem unidade de
aÇiio.
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Art. 25 __ Mantidos os já existentes, o Conselho Federal

de Engenharia, Arquitetura e Agfori.õinia promoverá a instalação, nos Estados, Distrito_ Federal e Territórios Federais,
dos Conselhos Regionais necessários à execuçãO desta ·tei,
podendo, a ação de qualquer deles, estender-se a mais de
um Estado.
§ 19 A proposta de criação de novos Conselhos Regionais será feitas pela maioria das _entidades de Classe e escolas
ou faculdades com sede na nova região, cabendo aos Conselhos atingidos pela iniciativa opinar e encaminhar a proposta
à aprovação do Conselho Federal.
§ 2' Cada unidade da Federação só poderá ficar na jurisdição de um Conselho Regional.
§ 3"' A sede dos Conselhos_ Regionais será no Distrito
Federal, em capital de Estado ou de Território Federal.
CAPITULO II
Do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
SEÇÁO I
Da IDstltulção do Conselho e suas Atrlhulções
Art. 26. O Conselho Fedeial de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, (CON~A), ê a instância supe-rior da
fiscalização do exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia.
Art. 27. São atribuições do Conselho Federal.
a) organizar o seu regimel!tC? interno e estabelecer normas gerais para os regimentos-dos Conselhos Regionais·; ·
b) homologar os regimentos -internos Organizados pelos
Conselhos Regionais;
c) examinar e decidir em última instância os assuntos
relativos ao exercícío das profissões de engenharia, arquitetura
e agronomia, podendo anular qualquer ato que não estiver
de. acordo com a presente lei;
d) tomar-conhecimento e dirimir quaisquer dúvidas suscitadas nos Conselhos Regionais;
e) julgar em última instânacia -os recursos_ sobre registras,
decisões e penalidades impostas pelos Conselhos Regionais; '
f) baixar e f<izer pUblicar as resoluções previstas para
regulamentação e execução da presente lei, e, ouvidos os
Conselhos Regíonais, resolver os casos omissos; _
g) relacionar os cargos e funções dos serviços esta11tais,
paraestatais, autárquicos e de economia mista, para cujo exercicio seja necessáriO OtitUlo de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo;
h) incorporar ao seu balancete de receita e despesa os
dos Conselhos Regionais;
- i) enviar aos CunselhOs Regionais cópia do expediente
encaminhado ao Tribunal de Contas, até 30 (trinta) dias após
a remessa;
j) publicar anualmente a relação de títulos, cursos e escolas de ensino superior, assim como, periodicamente, relação
de profissionais habilitados;
k) fixar, ouvido o respectivo Conselho Regional, as condições para que as entidades de classe da região- tenham nele
direito a representaçãO;
I) promover, pelo menos uma vez por ano, as reuniões
de representantes dos Conselhos Federais e Regionais pre~
. vistos no art. 53 desta lei;
m) examinar e aprovar a proporção das representações
dos grupos profissionais nos Conselho!) Regionais; n) julgar, em grau de recurso. as infrações do Código
de Ética Profissional do engenheiro, arquiteto e engenheiro. a_srónomo, elaborado pelas entidades .de classe;

1
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o) aprovar ou não as propostas de criação de novos Conselhos Regionais;
p) fixar e alterar as anuidades, emolumentos e taxas e
pagar pelos profissionais e ·peSsOas jurídicas referidos no art.

63;
_q) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante
licitação, alienar bens imóveis. (1)
Parágrafo único. Nas questões relativas a atribuições
profíssio"nais, a -decisão do Conselho Fe:deral só será tomada
com o mínimo de 12 (doze) votos favoráveis.
Art. 28. Constituem renda do Conselho Federal:
I -quinze por cento do produto da arrecadação prevista
--nos itetiS"I a V do art. 35;
- Jl.....:. doações,_legados, juros e receitas patrimoniais;
III -subvenções;
IV -outros rendimentos eventuais. (1)

SEÇÃO li
Da Composição e Organização
Art. 29. O Conselho Federal sefá constituído por 18
{dezoito) membros, brasileiros, diplomados em Engenharia,
Arquitetura ou Agro.nomia, hab~li!ados de acordo com esta
lei, obedecida a segumte compostçao;
. .
.
a) 15 (quinze) representantes de grupos profiSSt_onaJs,
sendo 9 (nove) engenheiros_ representantes de modahdades
de engenharia estabelecida em_ termos ge~éricos pelo Con~e
lho_ Federal no mínimo de 3 (três) modalidades, de m3!1etra
a corresponderem as formaçõe_s técnicas constantes dos r~gis
tros nele ex.istentes; 3 (três) arquitetos_e 3 (três) engenheuosagrônomos;
.
b) 1 (um) representante das esC<!las de engenhana, 1
(um) representante das escolas d~ arquttetura e 1 (um) repre-.
sentante das escolas de agronomta.
.
§ I' Cada membro do Conselho Federal terá I (um)
suplente.
.
•§ z~ O presidente do Conselho Federal será efetto, por
maioria ·absoluta, dentre os meus membros.
§ -3~ A vaga dO representante-Doineado presidente do
Conselho será preenchida por seu suplente.
Art. 30~ Os represeintailfes dOs grupos proftssionais re- ·
feridos na alínea a do art. 29 e seus suplentes serão eleitos
pelas respectivas entidades de classe registradas nas regiões,
em assembléias especialmente convocadas para este fim pelos
ConselhoS Regionais, cabendo a cada região indicar~ em fonDa
de rodízio, um membro do Conselho Federal.
ParágrafO únicO~ Os representantes das entidades de
classe nas assembléias referidas neste artigo serão por elas
eleitos, na forma dos respectivos estatUtos.
~ Art.- 31.
Os representantes das escolas ou faculdades
e seus suplentes serão eleitos por maioria absoluta de votos
em assembléia dos delegados de cada grupo profissional, designados pelas respectivas Congregações. ·
·
~ Art. 32. Os I)landatos dos membros do Conselho Federal e do Presidente serão de 3 (três) anos .
Parágrafo dnico. O Conselho Feder3.1 Se renovará
anu,almente pelo terço de seus mem!>ros.

(1) Rcdação dada pela Lei no 6.619nB. DOU 19/12178 .
(•) Léi 8.195 de 26/6/91 altera o_§ 2~ do art. 29.
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CAPtrULO III
Dos Conselhos Regionais de Engellharia, ArquHetura e Agroi
nomla
SEÇÃOI
Da -IBição doo Coaaelllos Rqloaals e sus Atrihtliçáes

Art. 33. Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) são órgãos de fiscalização
do exercício das profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, em suas regiões.
Art. 34. São atribuições dos Conselhos Regionais:
a) elaborar e alterar seu regimento interno, submeten~
do-o à homologação do Consellio Federal.
b) criar as Câmaras Especializadas atendendo as condições de mais eficiência da fiscalização estabelecida na presente
lei;
c) examinar reclamções e representações acerca de registras;
·
d) julgar e decidir, em grau de recurs?l os processos
de infração da presente lei e do Código de J:::tica, enviados
pelas Cámaras Especializadas;
e) julgar, em grau de recurso, os processos de imposição
de penalidades e multas;
f) organizar o sistema de fiscalização do exerCício das
profissões reguladas pela presente lei;
g) publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos
profissionais e firmas registradas;.
h) examinar os requerimentos e processos de registro
em geral, expedindo as carteiras, profissionais ou documentos
de registro;
I) sugerir ao Conselho Federal medidas necessãri~s à
gularidade dos serviços e à fiscalização do exercício das profissões reguladas nesta lei;
j) agir, com a colaboração das sociedades de classe e
das escolas ou faculdades de engenharia, arquitetura e agronomia, nos assuntos relacionados com a presente lei;
. k) cumprir e fazer cumprir a presente lei, as resoluções
baixadas pelo Conselho Federal, bem como expedir atos que
para isso julguem necessários;
I) criar inspetorias e nomear inspetores especiais para
maior eficiência da fiscalização;
m) deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativos e sobre os casos comuns a duas ou mais especializações
profissionais;
·
n) julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição
ou competéncia das Câmaras Especializadas referidas no artiJO 45, quando não possuir o Conselho Regional número sufiâente de profissionais do mesmo grupo para constituir a respectiva Câmara, como estabelece o artigo 48;
o) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro
dos profissionais e pessoas jurídicas que, nos termos desta
lei, se inscrevam para exercer atividades de engenharia, arquitetura ou agronomia, na Região;
p) org~izar e manter atualizado o registro das entidades
de classe referidas no artigo 62 e das escolas e faculdades
que, de acordo com esta lei, devam participar da eleição de
representantes destinada a compor o Conselho Regional e
o .Conselho Federal;
q) organizar, regulamentar e manter o registro de projetas e planos a que se refere o artigo 23;
r) registrar as tabelas básicas de honorários profissionais
elaboradas pelos órgãos de classe.

re-
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s) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante
licitação, alienar bens imóveis. (')
(') "Art. 35. Constituem rendas dos Consellios Regionais:
I - anuidades cobradas de profissionais e pessoas juridicas;
n - taxas de expedição de carteiras profissionais e doeu~
mentos diversos;
III -emolumentos sobre registras, vistos e outros procedimentos;
IV -quatro quintos da arrecadação da taxa instituída
pela Lei n' 6.496, de 7 de dezembro de 1977;
V -multas aplicadas de conformidade com esta Lei e
com a Lei n' 6.496, de 7 de dezembro de 1977;
VI- doações, legados, juros e receitas patrimoniais;
VII- subvenções;
VIII- outros rendimentos eventuais.''
Art. 36. Os Consellios Regionais recolherão ao Conselho Federal, até o dia trinta do més subseqüente ao da arrecadação, a quota de participação estabelecida no item I do art.
28.
Parágrafo único. Os Consellios Regionais poderão destinar parte de sua renda liquida, proveniente da arrecadaç4o
das multas, a medidas que objetivem o aperfeiçoamento t&20.·
co e cultural do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro
l\llÔDOmo.( 1)
SEÇÁOIT
·Da Compaolção e~
Art. 37. Os Consellios Regionais serão constituídos de
brasileiros diplomados em curso superior, legalmente habilitados de acordo com a presente lei, obedecida a seguinte
composição:
a) um presidente, eleito por maioria absoluta pelos membros do Consellio, com mandato de 3 (três) anos;
b) um representante de cada escola ou faculdade de engenharia, arquitetura e agronomia com sede na Região;
c) representantes diretos das entidades de classe de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, registradas" na Região, de conformidade com o artigo 62.
Parágrafo único. Cada membro do Conselho terá um
suplente.
Art. 38. Os representantes das escolas e faculdades e
seus. respectivos suplentes serão indicados por suas congregações.
Art. 39. Os representanlescdas entidades de classe e
respectivos suplentes serão eleitos por aquelas entidades na
forma de seus Estatutos.
Art. 40. O número de conselheiros representativos das
entidades de classe será fixado nos respectivos Consellios Regionais, assegurados o mínimo de um representante por enqdade de classe e a proporcionalidade entre os representantes
das diferentes categorias profissionais.
Art. 41. A proporcionalidade dos representantes de cada categoria profissional será estabelecida em face dos números totais dos registros no Consellio Regional, de engenheiros
das modalidades genéricas previstas na alínea a do llfli&o 29,
de arquitetos e de engenheiros--agrônomos, que bouver em
cada regíão, cabendo a cada entidade de cluse resistfada
no Conselho Regional um número de representlntes exoporcional à quantidade de seus associados, assegurado o Jlllnimo
. de um representante por entidade.
(1) Redaçio da Lei n• 6.619ns. DOU 19-12-78.
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Parágrafo único. A proporciórlaHdade de que fi-ata este
artigo será -submetida à prévia aprovação do Conselho Federal.

Art. 42. Os Cohselhos Regionais funcionarão em pleno
e para os assuntos específicos, organizados em Câmaras Es~
cializadas correspondentes às seguintes categorias profissionais: engenharia nas modalidades correspondentes às formações técnicas referidas na alínea a do art. 29, arquitetura e
agronomia.
-----Art. 43. O mandato dos conselheiros regionais será de
3 (três) anos ·e se renovará anuãlmente pelo terço de seus
-~

membros.
Art. 44.

Cada COnselho Regional terá inspetOrias; para
fins de fiscalização, nas cidades ou zonas onde se fizerem
necessárias.
-

CAPÍTULO IV
Das Câiliaras -EspeCializadas

SEÇÃOI
Da Instituição das Câmaras e suas atnõuJções
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Art . .52. O exercício da função de membro dos Consellios por espaço de tempo não infe-rior ·a dois terços do respectivo mandato será considerado serviço relevante prestado à
Nação.
§ 1' O Con$elho Federal concederá aos que se acharem
nas condições deste artigo o certificado de serviç_o relevante,
independentemente de requerimento do interessado, dentro
de 12 (doze) me~s contados a partir da comunicação dos
Conselhos.
§ 2• Vetado(')
..
_
Art. 53. Os representan~s doS_ Çonsel,os Federal e
RegiOnais ie.unir-se-ão pelo menos uma vez por ano para,
conjuntamente, estudar e estabelecer providências que assegu_rem ou aperfeiçoem a aplicação da presente lei, devendo o
Conselho Federal remeter aos Conselhos Regionais, com a
devid3. antecedência, o ternário respectivo.
Art. 54. Aos Conselhos Regionais é cometido o encargo de dirimir qualquer dúvida ou omissão sobre a aplicação
desta lei, com recurso ex omclo, de efeito suspensivo, para
o Conselho Federal, ao qual compete decidir, em última instância, em caráter geral.

Art. 45. As Câmaras Especializadas são os órgãos dos
COitselhos Regionai-s -e:nCaire8;ados de julgar e decidir sobre
os assuntos de fiscalização pertinentes_·às respectivas especialiTITULO III
zações profissionais e infraçõés do Código de Étieá.~ ·
·'
Do registro e fiscalização profissional
Art. 46. SãO' atribuições das Câmãtas Especializadas:
CAPITULO I
a) julgar os casos de infração da presente lei~ itõ âMbitO
Do registro dos prOf"ISSionais
de sua competência profissiOnal específica;
b) julgar as infraÇões do Código de Ética;
Art. 55.- Os profissionais habilitados na form_~ est_abec) aplicar as penalidades e multas previstas;
lecida nesta lei só poderão exercer a profissão após o registro
d) apreciar e julgat ·os ·pedidos de registro de profissio- no Conselho Regional, sob cuja jurisdição se achar o local
nais~ das firtrias; da:s entidàdés'de direito público, das entidades
da sua atividade.
de classe e das escolas ou faculdades na região;
· Art. 56. Aos profissionais registrados.de acordo com
e) el3:b6rar aS normas para a fiscalização das respectivas esta [ei será fornecida carteira pr0fissi0n31, conforme modelo
especializações profissionais; '
·
'
' · -···
adotado pelo ConselhO Federal, contendo o número do regis1) opinar sobre os· assuntos tle ·intetéssé comwn. dé d~~s
tro, a natureza do título, especialização e todos os elementos
ou mais especializações· profissionais, encaminhando-os ao necessários à sua identificação. ·
COnselho Regional.
_
§ 1"' A expedição da carteíra a que se refere o presente
·artigo fiCa sujeita a faxa que for a~bitrada pelo Conselho Fe,SEÇÃO~.,
,
deral.
Da coinposiç~o ~ organi.za:ç~o
§ 2"' A carteira profissional, para Os efeitoS desta lei,
Art. 47. As Câmaras Especi~lizadas serão coo~tituídas substituirá o diploma~ valerá como documento de identidade
pelos conselheiros regioliais. · -. ~ -.. · . . ' .·. · .
~e terá fé pública.
. ·
~
'. Parágrafo único ... Em cada Câmara Especializada haverá
' § 3"' Para emiSsão da carteira profissiOnal, os Conselhos
um membro, eleito pelo Conselho Federal, representand_o
RegiOno3ís-deverão exigir do interessado a prova de habilitaçào
as demais categOrias profissionais. ·
.
· ·
profi5;sional e de identidade, bem co~o outr_os ele~entos JUlArt. 48. Será constituída Câmara Especializada desde
gados convenientes, de acordo com mstruçoes baixadas pelo
que entre os conselheiros regionais haja. um. mínimo d~ 3
Conselho Federal.
(três) do mesmo grupo profissional.
· · :Art. 57. Os' diplomados por escolas ou faculdades de
· engenharia, arquitetura ou agr'!nOI_nia, o~ciais ou 'reconheCAPÍTULO V
cidas, cujos diplomas não tenham Sido registrados, mas este· Generalidades
j3.rD em processaniento na repartição federal compe~ente, poArt. 49. Aos Presid~nte~ dos Co~s~lho; Federal e Re-deião
exercer as respectivas profissões mediante registr_o progionais compete. além da direção _do respectivo <_;:onsel&o,
visório no ConselhO Regional.
sua representaçã.o.em juízo. . . . _
...
.
Art. -58. Se o profissiOnal, firma ou organização, regisM
· · Art. 50. O conselheiro federal ou regional que durante
tradó
eiri qualquer Conselho Regional, exercer ativi~ade em
. 1 (um) ano faltar~ sem licença prévia, a6 (_seis) sessoes, conseoutra Região, ficará obrigado a visar, nela, o seu registro.
cutivas ou não, perderá automaticamente. b mandato, passando .este a s_er exercido, em caráter efetivo, pelo respectivo
suplente.
-'~-1
( ) Vetado pelo Senhor Presidente da República e mantido pelo Congresso
·. Art. 51. O mandato dos presidentes e dos conselheiros
Nacional (DOU de 24-4·6.7). ()
·
será honorífico~
§ 2~ Será considerado_como servi!ro público efetivo, para efeito de apo·
7

o

o __

-.

(1) Redação dada pela Lei n~ 6.619n8, DOU 19M12-78.
• Lei n? 8.195 de 26-6-91 altera a letra a do art. 37.

___

._:

_-:.

sentadoria e disponibilicJ~de, o tempo de' serviço como Presidente ou Conse-lheiro, vedada, porém; il contagem cumulativa com o tempo exercido em
Cargo pllbli<:o,
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CAPÍTULO II

Parágrafo único. O profissional ou pessoa jurídica que
tiver seu registro cancelado nos termos deste artigo, se desenvolver qualquer atividade regulada nesta lei, estará exercendo
Art. 59. As
sociedades, associações, C'ompa- ilegalmente a profissão,
novo
nhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizarem registro, satisfeitas, além das anuidades em_ debtto, as multas
para executar <;>hr~ ou ser_vi~s. r~la~ionoad~~,.l!a_ foi111~-~s~abe- que lhes tenham sído impostas e os dema1s emolumentos e
tecida nesta let, só poderao mtctar suas at~Y'da~~s de~lS ?e taxas regulamentares.
promoverem o componente registro nos co-nsellios_R~.çt9nats_,
Art. 65. Toda vez que o profissional diplomado aprebem como o dos profissionais do seu quadro técnico.
sentar a um Conselho Regional sua carteira para o competent.e
§ 19 O registro de firmas, sociedades, associações, ~m- "visto" e registro, deverá fazer prova de ter pago a su.a .anutpanhias, cooperativas e empresas em ge.ral só será concedid? dade na região de origem o naquela onde passar a restdtr.
se sua denominação for realmente condtzente com sua finahArt. 66. o pagamento da anuidade devida por pr?fisdade e qualificação -de seus componentes.
_ _
sional ou pessoa jurídica somente será aceito- áf)ós verificada
§ 2~> As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e 3 ausência de quaisquer débitos concernentes a mult~s, emolude economia mista que tenham atividade na engenharia, na mentes taxas ou anuidades de exercícios ante-riores.
arquitetura ou na agronomia, ou se utilizem dos trabálhos
ArÍ:. 67. Embora legalmente registrado, só será conside profissionais dessas categorias, são obrigadas, sem qualquer derado no legftirito exercício da profissão e atividades de q~e
ónus a fornecer aos Conselhos Regionais todos os elementos trata a presente lei 0 profissional ou l?essoa j_urídica que esteJa
à verificação e fiscalização da presente lei.
em dia com 0 pagamento da respectiva anuidade.
§ 39 O Conselho Fedeial estabelecerá~ em r~~o~~~q_e~,_ _"- _~ Art. 68. As autoridades administrativas e judiciárias,
os requisitos que as firmaS-Ou déni3.is organiz~Ções previstas
as repartições estatais, paraestatais, autárquicas ou de eco_noneste artigo deverão preencher para o seu registr?. _
mia mista não receberão estudos, projétos, laudos, perícl8s,
Art. 60. Toda e qualquer firma ou orgamzaçao que, arbitramentos e quaisqUer outros tr~~alhos? ~l!l_que os autoembora não enquadrada no artigo anterior, te~ba algu!Da seres~ profissionais ou pessoas jurfdi~s, faça.m prova de estar
ção ligada ao exercício profissional da engenbana, arqmtetura
em dia com 0 pagamento· da respectiva anutdade.
.
e agronomia, na forma estabelecida nesta lei, ~ ()b!'_igada a
_ Art. 69. Só poderão ser admitidos nas concorrênctas
requerer o seu registro e a anotação dos profisSionais, legal- públicas para obras ou serviços técnicos e para concursos de
mente habilitados, delas encarregados.
projetes, profiSsiOnais e pessoas jurídicas que apresent~rem
Art. 61. Quando os serviços forem executados em luga- prova de quitação __de débito ou ~isto _do. Conse_lho _Regtonal
res distantes da sede da entidade, deverá esta manter junto da jurisdição onde a obra, 0 serviço técmco ou proJeto deva
a cada um dos serviços um profissiOnal devidame.nt.e ~a_b. ilita.d_o
t d
~
--ser execu a o. .
_
. be.
naquela jurisdição.
.
~
-. ~" .
· · ' · Art. · 70. O Conselho Federal baixará resÕiuções esta Art. 62. Os membros dos Conselhos Reg10mus só potecendo 0 Regimento: dé Custa!; ·e~ peribdicain'ente, quando
derão ser eleitos- pelas entidades de class~ que estiverem pre- juÍgar oPortunO, prom.ovúá sua reVísão. · : ·
·
viamente registradas no Conselho em cuja jurisdição tenham
TÍTULO IV
Do. registro de rirmas e entidades

firm~s,

podendo_reabilitar-se.~ediante

ne~ários

1~>

sede§
Para obterem registro, as entidades referidas neste
artigo deverão estar legalizadas, ter objetivo defin~do perm~nente contar no mínimo trinta associados engenheiros, arquttetos ~u engenheiros-agrônomos e satisfazer as exigências que
forem estabelecidas pelo Conselho Regional.
§ 29 QuandO a entidade reunir associados engenheiros,
arquitetos e engenheiros-agrônomos, em conjunto, ·o-limite
mínimo referido no parágrafo· anterior deverá ser de ses~nta.
CAPÍTULO III
Das anuJdades, emolumentos e taxas
Art. 63. OS -profissionais e pessoas jtiifdicas reiistradOs
de conformidade com o que preceitua a presente lei são obrigados ao pagamento de uma anuidade ao Conselho Regional,
a cuja jurisdição pertencerem.
-§ 19 A anuidade a que se refere este àrtigo será devida
a partir de 19 de janeiro de cada ano. (1)
§ 2' O pagamento da anuidade após 31 de março terá
o acréscimo de vinte por cento, a título de mora, quando
efetuado no mesmo exercício. (l)
§ 3~> A anuidade paga após o exerdeiõ reSpectiVo terá
o seu valor atualizado para o vigente~ época do pagamento,
acrescido de vinte por cento, a título de mora. (I)
Art. 64. Será automaticamente Cancelado o_ registro do
profissional ou da pessoa jurídica que deixar de efetuar o
pagamento da anuidade, a que estiver sujeito, durante 2 (dois)
anos consecutivos sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da dívida.

Das penalidades
Art. 71. As penalidades aplicáveis por infração da presente lei são as seguintes, de acordo com_a gravidade da falta:
a) advertência reservada;· - - b) censura pública;
c) multa;
d) suspensão temporária do exercício profissional;
e) cancelamento~definitivo do registro.
Parágrafo único. As p-enalidad~s para cada grupo prc:'Ji~
sional serão impostas pelas respectivas Câmaras Espectahzadas ou, na falta destas, pelos Conse~hos Regionais.
Art. 72._ As. penas de advertênqa reservada~ d~-~~u.. ra pública são aplicáveis aos pn~fissíoilãis q-ue ~_e1xani dC}~mprirdisposições do CódigodeÉtiça, !endp,em YlSta agrªVI~?de
da falta e os casos de reincidência, a critério das respectivas
CâmaraS Especializadas.
:. ·.
Art. 73. As multas são estipuladas em função do maior
valor de referência fixado pelo Poder Execuiivo e terão os
-seguintes valores, desprezadas as frações de um ~ruzeir'!::
a)_ de um a três décimos do valor de referêncta, aos tQfratores dos. arts. 17 e 58 e das disposições .para as quais náo
haj3. iridicação expressa de pen~I~~e;
_ ___
_
b) de três a seis dé!CimoS nO _v~oPde- re(etê_n,cia, às p~skoas
físicas, por infração-da 3línea b do art. 6", dos aJ}:s. ~~' 14
e 55 ou do pará:grafo único do art. 64;
-(1) Nova redação da Lei n~ 6.619178. DOU 19-12-78~
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c) de meio a um valor de referência, às pessoas jurídicas,
por infração dos arts. 13, 14, 59 e 60; e parágrafo único do
art. 64;
..
d) de meio a um valor de referência, às pessoas físicas,
por infração das alfueas a, c e d do art. 6<?;
e) de meio a três valores de referência, às pessoas jurídi-

cas, por infração do art. 6'? (l)
Parágrafo único. As multas referidas neste artigo serão
aplicadas em dobro nos casos de reincidência.
Art. 74. Nos casos de nova reincidência das infrações
previstas no artigo anteriOr~- alíneas c, d e e, será imposta,
a critério das Câmaras Especializadas, suspensão temporária
do exercício profissional, por prazos variáveis de 6 (seis) meses
a 2 (dois) anos e, pelos Conselhos. Regionais em pleno, de
2 (dois) a 5 (cinco) anos.
Art. 75. O cancelamento do registro será éfetU:ado por
má conduta pública e escândalos praticados pelo profissional
ou sua condenação definitiva por crime considerado infaman~
te.
Art. 76. As pessoas nãO habilitadas que exercerem as
profissões reguladas nesta lei, independentemente da multa
estabelecida, estão su jc!ita"s -às penalidades previstas na Lei
.
de Contravenções Penais.
Art. 77. São competentes para lavrar autos de infração
das disposições a que se refere a presente lei, os funcionáriOs
designados para esse fim pelos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia nas respectivas regiões.
Art. 78- Das penalidades impostas pelas Câmaras Especializadas, poderá o interessado, dentro do prazo de 60
(sessenta) dias, contados da data da notificação, int~rpor recurso que terá efeito suspensivo, para O ConselhO Regional
e, no mesmo prazo, deste para o Conselho Federal.
§ lO? Não se efetuando o pagamento das multas, ami&avelmente, estas serão cobradas por via executiva.
§ 2'? Os autos de infração, depois de julgados definitivamente contra o infratOi", cOnstituem títulos de dívida líquida
e certa.
Art. 79. O profissional punido por falta de registro não
poderá obter a carteira profissional, sem antes efetuar o pagamento das multas em que houver incorrido.
..c·

TÍTULO V
Das disposições gerais

Art. 80. Os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, autarquias dotadas de perso.nalidade jurídica de direito público, constituem serviço público federal, gozando os seus bens, rendas e serviços de imunidade tributária total (art. 31, inciso V, alínea a, da CoÍlstituição
Federal) e franquia postal e telegráfica.
Art. 81. Nenhum profissional poderá exercer funções
eletivas em Conselhos por mais de dois períodos sucessivos.
Art. 82. Vetado <1l
Art. 83. Os trabalhos profissionais relatiVos·a projetas
·n4o poderão ser sujeitos a concorrência de preço, devendo,
quando for o caso, ser objeto de concurs:o.
Art. 84. O graduado por estabelecimento_ de ensino
agrícola ou industrial de grau médio, oficial ou reconhecido,
cujo diploma ou certificado esteja registrado nas repartições
competentes, só poderá exercer suas funções ou atiVidades
·
após registro nos Conselhos Regionais.
(1) Nova redaçáo da Lei n? 6.619ns. DOU 19-12·78.
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Parágrafo único. As atribuições do graduado referido
neste artigo serão regulamentadas pelo Conselho Federal, tendo em vista seus currículos e graus de escolaridade.
Art. 85. As entidades que contratarem profissionais
nos termos da alínea c do artigo 2~ são obrigadas a manter,
junto a eles, um assistente brasileiro do ramo profissional
respectivo.
TÍTULO VI
Das disposições transitórias

Art. 86. São_as_segurados aos atuais profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia e aos que se encontrem
ma~riculados nas escolas respectivas, na data da publicação
desta lei, os direitos até então usufruídos e que venham de
qq.alquer_forma a ser atingidos por_suas disposições.
Parágrafo único. Fica estabelecido prazo de 12 (doze)
meses, a contar da publicação desta lei, para os interessados
promoverem a devida anotação nos registras dos Conselhos

o

R~gionais.

Art. 87. Os membros atuais dos Conselhos Fedei-ai e
Regionais completarão os mandatos para os quais foram eleitos~ ,
__ ·_ · P~rágrafo tínicó. -os at~ais_presidentes dos Conselhos
Federal e Regionais completarão seus mandatos, ficando o
presidente do primeiro desses Conselhos com o caráter de
membro do mesmo.
.
.
Art. 88. O Conselho Federal baixará resoluções, dentro de 60 (sessen~a) dias a partir da data da presente lei,
destinadas a completar a composição dos Conselhos Federal
e _Regionais.
Art. 89. Na constituição do primeiro Conselho Federal
após a publicação desta lei serão escolhidos por meio de sorteio
as regiões e os grupos profissionais que as repreSentãrão.
Art. 90. Os Conselhos Federal e Regionais, completados na forma desta lei, terão o prazo de 180 (cento e oitanta)
dias, após a posse, para elaborar seus regimentos internos,
vigorando, até a expiração deste prazo, os regulamentos e
resoluções vigentes no que nãO colidam com os dispositivos
da presente lei.
Art. 91. Es~a lei entra e~ vigor n~ data de sua pubücação.
. .
Art. 92. Revogam-se as disposições em contrário.
. Brasilia, 24 de dezembro de 1966; 145• da Independência
e 78° <;la Republica. - H. CASTELLO BRANCO --' L, G,
do Nascimento e SOva.
(A COmisst'io de Assuntos Sociais - Decisão Terminativa.)
. O S~. PR~SIDENTE (Magno Bacelar) - Os projetes
lidos serao publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo
Sr. 1• Secretário.
É lidÓ Oseguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 103, DE 1992
Altera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal, ciiil cargos que especifica, e dá outras providências.
·
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ FiC(lm criados, no Quadro de Pessoal do Ser.ado
_Federal, 65 cargos de provimento efetivo, a serem providos
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por concurso pÕ.blico, distribuídos na forma do Anexo desta
Resolução, com lotação exclusiva na Subsecretaria Técnica
de Eletrônica.
Art. 2" O Item II, do Anexo II, do Regulamento Administrativo do Senado Federal passa a vigorar acrescido de
65 cargos de provimento efetivo, discrirrifnados na forma do
Anexo desta resolução.
Art. 3" À Seção I, do Capítulo II, do Título_!]]" dg
Regulamento Adnlinistràtivo, fíca acrescida dos seguintes artigos, renumerando-se os demais:
"Art.
Ao Técnico Legislativo, área de especialização
- Operação de Vídeo, incumbe atividades de nível médio,
de natureza pouco repetitiva, envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de operação de vídeo em estúdio
de televisão, mantém os níveis padronizados de víd~o. _e zela
pela conservação do equipamento.
_
_
Art.
Ao Técnico Legislativo, área de especialização
- Operação de Câmera de Televisão, inCurilbe atividades
de nível médio, de natureza pouco repetitiva, envolvend<:?
orientação e execução qualificada de trabalhos de manejo
e ajuste de cãmcra de televisão, analisa as características e
finalidades dos programas, e orienta pessoal da iluminação.Art.
Ao Técnico Legislativo, área de especialização
- Sonoplastia, iriCumbe atividades de nível médio, de natu~
reza pouco repetitiva, envolvendo orientação e eXecuçãQquã~
lificada de trabalhos de sonorização de programas de rádio
e televisão, organiza trilha musical, estuda texto do programa
assinalando os trechos a serem musicados, e produz outros
efeitos sonoros especiais.
-- - - -- - Ao Técnico Legislativo, área de especialização
Art.
-Iluminação, incumbe atividades de nível médio, de natureza
pouco repeti ti vã~ "envolveiido orientação e- execução -qualifi~
cada de trabalhos de iluminação er,n estúdio de televisão, e
fornece orientação e apoio ao pessoal de externa.
Art.
Ao Técnico Legislativo, área de especialização
-Operação de VT, fncumbe atividades de nível médio,~ de
natureza pouco repetitiva,_ envOlvendo oiieritação e_e~xecuçao_
qualifiCada de trabalhos de opCração de equiPamentos de _gra~
vação e reprodução de vídeo; seleciona entrada de_ vídeo _e
áudio, e edita imagens. · · - ·
- · ·
Art.
Ao Técnico Legislativo, área de especializaçãO
-Operação de Áudio, incUmbe atividades de nível médio,
de natureza pouco repetitiva, -enVolvendo c;>rientã~Ç_ e e:~~çº'-~
ção qualificada de trabalhÕs de- operação de mesa ~e á_ucj_io
em estúdio de gravação; orienta locutores, _e prodUz monta~
gens de áudio, monitorando a sua qualidade.
Ao Técnico Legislativo, área -de-·espeCI"aliiação
Art.
- Direção de Imagem de TV, incumbe_ atividadesde nível
médio, de natureza pouco repetitiva; erivõlVefl.Cio õfientação
e execução qualificada de trabalhos de operação de equipamentos de corte c efeitos em vídeo; auxilia a edição de imagens
em VT, e orienta a disposição dos elementos visuais em estúdio, bem como sua iluminação.
· Art.
Ao Técnico Legislativo, área de especialização
-Coordenação de Produção e Programação, incumbe atividades de nível médio, de natureza pouco ·repetitiva, envol~
vendo oricnfação e execução ·qualificada de trabalhos de pro~
gramação e produção de eventos para ·televisão visando a
perfeita observância às técnicas de televisão.
Art.
Ao Técnico Legislativo, área de especialização
-Edição de VT, incumbe ativi<lades de nível médio, de
n~tureza pouco repetitiva, envolvendo orientação e execução
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qualificada de trabalhos de edição técnica de imagens sob
a orientação do produtor, e edita automaticamente pequenas
matérias.
Art. Ao Técnico Legislativo, área de especialização Operação de Geração de Caracteres, incumbe atividades de
nível médio, de natureza pouco repetitiva, c:!n;VoiVendõ-Cli-ieii~
tação e execução qualificada de trabalhos de digitação de
textos, avalia as melhores combin!!Çóes ,~_____ç_ª-_I::ª_cteres _para
insefÇ30 iiD1o!m3tõ VídeO~ -e-Tiitroduz efeitos especiais para
t_omar mais interessante a apresentação do texto.
Art. Ao Técn"ico Legislativo, área de especialização Instalações Elétricas, de cenários incumbe atividades de nível
médio, de natureza pouco repetitiva, envolvendo orientação
e execução, qualificada de trabalhos de instalação ·e reparos
em equipamentos elétricos e de ifuminação em estúdio de
televisão e cenários ou palcOs externos.
_ _ Art. A_o T_écnico LçgisJ~tív~. á_re~~de especializclÇão-:.:..
Operação de Audio Visual, incumbe atividades de nível médio, de natureza pouco repetitiva, envolvendo orientação ·e
execução qualificada de tra"balhos de operação de projeÍores
e equipamentos similares; e realizada a manutenção do mate~·
ria I.
__ Art. Ao Técnico Legislativo. área de especialização Técnica em Eletrónica e Televisão, incumbe atiVidades de
nível médio, de natureza repetifiva, envolvendõ- orientaÇãO
e execução qualificada de trabalhos de intalação e reparos
em equipamentos eletrô!lic;os de t~_l~vj.!_ão_ ç_ y_(de9. -ª_Qesen-vOfve exPeriências de técnicas em eletr6nica geral.
Art. Ao Técnico Legislativo, área de espe_cialização :_
Manutenção de Vídeo, incumbe atividades de 'nível médio.
de natureza pouCo repetitiva, envolvendo orientação e execu~
çã:o qualificada de trabalhos de instalação, manutenção e repa~
ros em equipamentos de vídeo, e outras tarefas correlatas.
Art. Ao Técnico LegiSlatiVo. área de especialização de Câmera de TV e_ Vídeo, incumbe atividades
de nível médio, de natureza pouco repetifiva,- envolvendo
orientação e execução qualificaçla 9e trabalhos de instalação.
· rrianutenção e reparos em câmaras de vídeo~ e--Outras tarefas
correlatas.
M~n.utenção

Art. Ao Técriico Legislativo, área de especializaçãO Manutenção de VT ~ incumbe atividades de nível médio, de
natureza pouco repetitiva, envolvendo orientação e execução
qualificada de trabalhos de manutenção, instalação e operação .
de videocassetes profissionais e domésticos;: e outras tarefas
correlatas.
-Art. Ao Técnico Legislativo, área de especialização Arquivo, incumbe ativldades de nível rllédio, de natureza pou~
co repetitiva, envolvendo orientação e execução- qualificada
de trabalhos de arquivo de fitas de vídio e áudio, organiza
índices; entrega mat.erial solicitado e preserva o ·acervo.
Art. Ao Analista Legislativo, área de especialização Edição de Texto, incumbe atividades de nível superior, de
natureza pouco repetitiva, envolvendo superVisão, coordenação, orientação e execução de trabalhos de preparação do
texto para narração; seleção_ de imagens, de falas e de sono~
plastia; e finalização do vídeo.

Art. Ao Analista Legislativo, área de especializaçãoEngenharia em Eletrónica (Vídeo e Áudio), incumbe atividades de supervisão, programação, coordenação Ou execução
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As_sim, acreditamos que esteja a recomendar favoravelmente o presente projeto o elemento "custo de
sempenha tarefas similares às que realiza o engenheiro em
oportunidade" que no momento está a desafiar nossa
eletrónica.
coragem de decidir.
Art. Ao Analista Legislativo, área de especialização Voto, ante o exposto, somos, entusiasticamente,
Desenvolvimento de Recursos Humanos, incumbe atividades
pela aprovação da presente proposta, nos termos do
de nível superior, de natureza pouco repetitiva, envolvendo
Projeto que apresentamos em anexo."
supervisão~ coordenação, orientação e execução de trabalhos
de capacitação, desenvolvimento, recrutamento, seleção e
Uma vez aprovado o projeto, para que lhe fosse atribuído
avaliação de recursos humanos, programas de modernização
eficácia, mister se fez imprescindível alterar o Regulamento
e de educação de adultos."
_ AdministratiVO do Senado Federal, aprovando-se assim aReArt. 4,. As atribuições, especificações e tarefãS ffplcas
solução n~ 191/88, que criou a estrutura do Serviço Técnico
dos cargos criados por esta Resolução, serão baixadas por
de Produções de Vídeo, órgão, a saber:
Ato da Comissão Diretora e farão parte integrante do Regula- Seção de Administração;
mento Administrativ-o do Senado Federal.
- Seção de Almoxarifado;
Art. s~ Aos servidores, admitidos na forma desta Reso- Seção de Operações de Vídeo;
lução, não é permitida a atribuição de atividades diferentes
- Seção Técnica de Produção de Vídeo; e
daquelas previstas em Ato da Comissão Di_r_etQra, de que
- Seção de Engenharia.
trata o artigo anterior, be~ como não será pefmit_ida __a $!la
--Criada tal estrutura, suficiente para a consecução dos
lotação em órgão diverso daquele para o qual foi admitído.
objetivos da Central de Vídeo do Senado Federal, faltou doArt. 6" O regime de trabalho dos ocupantes de que
tar-lhe de operatividade e executoriedade.
se trata esta Resolução será de 40 (quarenta) horas semanais.
Constata-se a ausência de mão-de-obra especializada e
Art. 7~ A Subsecretaria de Administração ·de_ Pessoal
necessária nesta Casa para implementar esse projeto de inesrepublicará o Quadro de Pessoal do Sen_ado Federal e o Regugotáveis possibilidades. Possibilidades tais que integrarão Jorlamento Administrativo, com as alterações nele introduzidas
nalismo e Técnica, direcíonados não só para a divulgação
até a presente data, renumerando os artigos, seções e subsedas atividades legislativas, mas também para a melhoria de
ções.
nossa_instítuição, e de nosso País, através de programas moArt. 8<.> Esta Resolução entra em vigor na data de sua
demos nas áreas de pedagogia e educacional, como por exempublicação, revogadas as disposições em con~rário.
plo:
-Produção em vídeo de um informativo a nível nacional,
Justificação
nos moldes da Voz do Brasil;
-~Produção de cursos internos de aperfeiçOamento dos
VIsa o presente projeto complementar e·adequar o Regunossos servidores, sem que estes precisem deixar seus locais
lamento Administrativo do Senado Federal, alterando seu
de trabalho, utilizando-se o próprio terminal de vídeo exisquadro de pes_soal, para acrescentar os cargos técnicos necestente;
sários à operação do Serviço Técnico de Produção de Vídeo
-Acompanhamento pelos Senhores Senadores, do terdesta Câmara Alta.
_. _
minal de vídeo de seus gabinetes, de todos os fatos e aconteci*
Para que se entenda a necessidade des_te projeto,-faz-se
mentes ocorridos em plenário e comissões técnicas desta Casa;
necessário remontarmos ao início dessa caminhada através
-Produção de VTs com formato (VHS) doméstico, para
de um breve históricO.- distribuição e venda, de programas de conteúdo educativoDesencadeada em 1986 a idéia de instalar-se uma Central
institucional-às Assembléias Legislativas, Câmaras de Vereade Produção de
dores, escolas, universidades, bibliotecas, etc; e muito niais,
Vídeo, com o objetivo de dotar o Senado Federal de um
que nossa imaginação possa alcançar.
instrumental moderno e eficaz para a divulgação das atividades
E para que isso possa se tornar realidade precisamos
dos Senhores Senadores, deu ensejo ao Processo n~ 000515/88.
munir o Senado Federal de uma equipe experiente e capaz
Tal processo foi analis_ado. aprovado nos termos do voto
·de efetivar tais projetes.
de Relator Exm~ Sr. Senador Dirceu Cárpeiro~ do qual transVale ressaltar, por oportuno, que paralelamente a este
crevemos a decisão:
projeto encontra-se já em fase adiantada o processo-licitatório
referente a aquisição dos equipamentos da Central de Vídeo,
"'Da análise, aind· 4ue superficial, da política, das
que uma vez instalados carecerão de material humano para
diretrizes, das metas .:- dos projetos/atividades expliciseu funcionamento.
tados no referido projeto, conclui-Se, inapelavelmente,
Ora, estando criado o Serviço de Produção de Vídeo,
em duas linhas. A primeira, que o Senado Federal
através da Resolução n~ 191/88, e, no mesmo ato -normativo
tem grande necessidade de sua implementação, não
sendo - a nosso ver - conceOível que permaneça, ' a tabela de distribuições de funções gratificadas, constante
do Anexo II do Regulamento Administrativo, faz-se necespor mais tempo, indiferente às carências de informação
_s_á_rto cri~çãQ de !=argos de provimento efetivo' a serem preende que padece.
chidps por concurso público, para que se dê eficácia ao disposA segunda, também diluída da simples análise do
to nesse diploma legal.
projeto, é que parece ocorrer urna conJugação de urDiante de todo o exposto, entendemos urgente e extremagência e oportunidade. Com a conclusão dos trabalhos
mente oportuno o presente projeto, que possibilitará o funcioda Assembléia Nacional Constituinte, Vé.:se ·o Legislativo -reinvestido de suas prerrogativas originais namento do Serviço Técnico de Produção de Vídeo.
Sala das Sessões, IS de dezembro de 1992. - Mlluro
acossado por uma enorme carência de mecanismos
ágeis e confiáveis de informação, por meiO dos quais
Benevldes - Carlos De'Carli - Márcio Lacerda - lb<ül
poderá instrumentar-se para dar conta de sua tarefa.
Saldanha Derzi - Meira Filho.
de projetas de engenharia eletrôoica de vídeo .e áydlo; e_9,e-

a
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NO

Categoria Funcional

De~ellJbro

de 1992

uo 10:119'.1.

Área de Rspeciali>.açllo

Cargos

Analista Legislativo

"'
•
•

01
01
01

•
•
•

-F.diçllo de Texto
-Engenharia em FJetrOnica (Vfdeo e Áudio)
·Desenvolvimento de Recursos Humanos

•

02
10
02
03

•

-Operaçllo de Vfdeo
-Operaçllo de C.âmera de Televisão
-Sonopla.<tia
-Iluminaçao
-Operaçao de VT
-Operaçao de Áudio
-Direçllo de Imagem de TV
..(',()()rdenaçao de Produçllo e Programaçao
-í'.dição de VT
-Operaçllo de Geraçllo de C.aracteres
-lnstalaçOes Elétrica.< de Cenários
-Operaçllo de Áudio-Visual
-Técnica em EletrOnica e Televisão
-Manutençllo de Vfdeo
-Manutençllo de camera de TV e Vlíleo
-Manutençao de VT
-Arquivo

•

•

•
Técnico Legislativo

•
•
•
•

•

•

Total

06

13
02

02
04
02
03
02
03

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

01

•
•

•

65

•

03
02
02

•
•

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O projeto de
resolução que acaba de ser lido ficará sobre a mesa, durante
cinco sess6es ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos
do art. 235, II do Regimento interno~ -Findo esse prazo será
remetido às comissões-competentes.
_ ___
_
. Sobre a mesa, comunicação que será lida 'pelo Sr. 1~ Secretáno.
__
--~
____ _
______
_

É lida a seguinte
HYDEKEL FREITAS, senador pelo Estado do Rio de

Janeiro, vem comunicar a, V. Ex• que se ausentará do País
no período de 23 ae dezembro do corrente ano até o~ dia
S.de janeiro de 1993.

Nestes Termos
P. Deferimento

Brasília, 15 de dezembro de 1993. - Hydek~l-F-;;,it;,~:

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) .::_;O expediente
lido vai à publicação.
· c
-

Em sessão anterior foi lido o Requerimento n~ 909, de
1992, do Senador Gerson Camata, solicitando autorização
do Senado para se ausentar dos trabalhos da Casa, em desem~
penha de missão, a fim de integrar, na qualidade de observador parlamentar, a 47' Sessão da Assembléia GeriU das

Os Srs. ~enadores qUe o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Está aprovado.
Fica coriCedida a licença solicitada.
O ~R. PRESIDENTE (MagnoBac~lar) -Sobre a mesa,

comumcaçáo que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É--lida a seguinte

Brasília, 15 de dezembro de 1992

Senhor Presidente,
.
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
no_s-~~~~~- ~~s a_~~s. 55, Jp da Constituiç_ão e 39, a, do Regi~
m~~to Interno, que me ausentarei dos_ trabalhos da Casa,
n(l_perí<><!o _de_ll_ a _1§ de <!ezembro de 1992, a fim de, no

â_esempenho d~ missão com que me distinguiu o Senado, partictpar, na.~uabdade de observador parlamentar, da XLVIII
Assemble13 Geral das Nações Unidas.

Atenciosas saudaÇões. -Senador Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O expediente
lido vai à publicação.

A Presidência recebeu manifestação de apoio ao Senado
em face 4o processo de julgàmento do Presidente
da República, das seguintes entidades:
-Câmara Municipal de Carapicuíba -São_ Paulo;
-Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do

NaçOes Unidas·.

·F~d~ral

O requerimento recebeu parecer favorável da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional e deixou de ser
vota·do, naquela oportunidade, por falta de quorum.
Em v.otação o requerimento.

~abugi_- Rio Grande do Norte;·
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-Sindicato dos Trabalhadores Rurã"iS de Parelhas -

Rio Grande do Norte;
-Universidade Federal de Santa Maria- Rio Grande
do Sul; e
-do Sr. Adalberto Neves da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, dois assuntos me trazem a esta tribuna.
O primeiro, nos termos do art. -216, I, do· RegimentO
Interno, requeiro à Mesa sejam solicitadas ao Exm~ Sr.Ministro da Integração Regional as seguintes infonilações:
1. A Adutora do Oeste, de capital importância para o
Estado de Pernambuco, é tida como obra prioritáriã dentro
do Ministério da Integração Regional
2. A verba dotada no Qr_çamento da União para a Adutora Oeste é irrisória. Como explicar verba tão pequena para
obra tão importante para o Estciào de PernambucO?
3. A obra da Adutora do Oeste terá andamenfo ou estará
condenada à paralisação?
Justificação
É de suma importância pafa Pernambuco e Ceará a construção da Adutora do Oeste. Em Pernambuco, beneficiará
quarenta e duas localidades e trezentos mil habitantes.
É uma obra que implicará no desenvolvimento dos dois
Estados e é um modo de;; enfrentar, com galhardia, a malignidade da seca.
As verbas previstas para essa obra no Orçamento de 1993
são gritantemente frriS6rias para a sua grandiosidade.
Pela abrangência social e de desenvolvimento da Adutora, este empreendimento não pode parar.
Por ela ser tão importante para o Estado de Pernambuco,
não vejo por que não o seja também para o Ministério -da
Integração Regional.
.
Sr. Presidente, através da Mesa desta Casa, estou enviando esse requerimento de informação ao Exm" Sr. Ministro
da Integração RegiOn~l, perguntando-lhe sobre as verbas consignadas no Orçamento da República destinadas às obras da
Adutora do Oeste, no Estado de Pernambuco.
No começo deste ano sua construção estava orçada em
cento e quarenta bilhõe_s de cruzeiros; trinta por cento caberia
ao Estado de Pernambuco, numa despesa de quarenta e dois
bilhões de cruzeiros·, montante este que o Estado de Pernambuco não tinha condições de arcar.
Gestionando a viabilidade dessa obra junto ao então
Ministro da Agricultura, Doutor António Cabrera; prometeu-me, em razão do meu pedido, que a obra estaria pronta
no mais curto prazo possível.
O Diálio Oficial da União, no Governo ColiDi,- chegou
a publicar o edital de concorrência para a obra da adutora
que iria beneficiar os Estados de Pernambuco e Ceará, promovendo-lhes o desenvolvimento.
Agora, graças às verbas apertadas no Orçamento da
União para a construção da Adutora -do Oeste, es~a obra
não vai ter vez, pelo menos por enquanto. Parar esta obra
ou não começá-la é procrastinar, mais uma vez, o desenvolvimento de uma região do Nordeste.
Essa adutora é de capital importância para meu Estado.
Daí meu requerimento de informação e meu apelo ao Sr.
Ministro da Integração Regional, S~nador Alexan_t;}re Costa,
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que faça de tudo para que Pernambuco não se frustre, mais
uma vez, em não realizar uma obra de tal importância para
seu desenvolvimento.
O segundo assunto que me traz à tribuna diz respeito
a um projeto de minha autoria, relacionado com os clubes
de futebol devedores da Previdência Social, que já conta
com parecer favoráVel da Comissão de Seguridade Social e,
de acordo com o Regimento, está sendo encaminhado ao
plenário do Senado para ser votado.
Sr. Presidente, com a dificuldade de obtenção de verbas
para a construção de novas escolas_ e CJACs, este projeto
faria com que, a critério do Governo e dos cluQes de futebol,
esses últimos pagassem a Previdência através de prestação
de_serviços, ou seja,de segunda a s~xta-feira aproveitaríamos
as suas áreas para alfabetização, e o Governo Federal pagaria
uma renda, um aluguel que seria revertido aos cofres da Previdência Social.
Com isso, Sr. Presidente, iremos beneficiar milhares e
milhar~:s de alunos e, mais ainda, o noss9 futebol. Por esses
clubes passaram grandes craques que representaram muíto
be_m o nosso Paí&:, como Pelé, Garrincha, Nilton Santos e
muitOs oU tios que aprenderam e se aperfeiçoara ln nesseS -clubes, nos seus campos, naquelas peladas dos bairros que hoje
não existem mais.
Com isso, Sr. Presidente, os times de futebol, os clubes
de futebol, não só os clubes profissionais, mas os amadores
também, irão incentivar essas crianças não somente a aprender
a ler mas, também, a praticar o esporte nessas áreas que
estão ociosas de segunda a sexta-feira.
Em segundo lugar, esse projeto faz com que descontemos
5% de todas as rendas de qualquer evento desses clubes,
que irão para os cofres da Previdência, cujos responsáveis
são as Federações Esportivas de Futebol dos Estados e a
Con.federação Nacional dos Desportos. Esse projeto está vindo para o Plenário do Sel)aqo, e tenho certeza absoluta d,e
que poderei contar com a sensibilidade dos Srs. Senadores
para aprová-lo. O Senador Esperidião Amin. aqui presente,
já foi inclusive Prefeito da sua grande cidade e GoYernador
do seu Estado, Santa Ca,tarina: S. Ex~ terá também sensibilidade de aprovar esse projeto de grande magnitude _social
e de importância para a alfabetização em nosso País.
Com isso; Sr. Presidente, tenho recebido centenas de
cartas. Tive oporturiídade, inclusive, de participar do Programa '.'Bom dia Brasil" e explicar detalhadamen.te esse projeto,
Faço questão de pedir a transcrição nos Anais do Senado
de uma das cartas, que é do Diretor das Faculdades Integradas
Silva e Souza: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Faculdade "de Desenho Industrial e Faculdade de Estatística do
Rio de Janeiro.
Diz a carta:
"Assistimos há pouco, na televisão, entreviSta de
V. Ex~, abo-fdando a problemática da dívida das Associações Esportivas à Previdência Social. O seu projeto
de dar continuidade ao programa dos CIACs, através
da ocupação de espaços e períodos de o.ciosidade nos
clubes em troca de convênios, objetivando a quitação
das dívidas havidas pelos mesmos com o INSS. Realmente é um caminho sábio, que permitirá a- fláo-extinção do programa dos CIACs e solucionará, a inédio
prazo, o problema que é genérico às Associações Esportivas.
Permita-nos V. Ex~ uma sugeStão: não só os clubes
são devedores da Previdência Social. Podemos garantir

10396 Quarta-feira 15

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

a V. Ex~ que a rede particular de ensino do País, especialmente a do 3• grau, que dá cobertura a75% do
alunado universitário, é devedora da Previdência.
Certamente a solução primeira de toda a instituição para sobreviver é deixar de pagar as obrigações
sociais, priorizando a folha de pagamento do pessoal.
Esse estado de coisas decorre da crise eoonômica que
antecedeu o Governo Collor. O não-cumprirÍ'lento das
obrigações contratuais da Caixa Econômicã Federal
com os estudantes participantes do Programa Crédi~o
Educativo agravou a situação das instituições de ensino.
Vislumbro, no projeto de V. Ex•, relativamente
às associações esportivas, o engajamento das institui~
ções de ensino superior, que são mantidas por sacie. dades civis sem fins lucrativos, na forma do que dispõe
a Lei n• 5.540/68.
A prestação do serviço de atendimento aos CIACs
nas dependências ociosas dessas instituições de ensino
- mais de 800 em todó o País - daria ao projeto
de V. E~. além de maior amplitude, um3 garantia
de êxito no empreendimento, em face da possibilidade
de supervisão, mediante convênio, do quadro de orientadores e docentes das faculdades particulares do País.
A nossa sugestão resume-se em estender à rede
particular de ensino, especialmente_ à d_a ~'1 grau que dispõe de amplas dependéncia~,_ por exigência do
CFE e do MEC - , o projeto de V. Ex• a respeito
- - -- - -das associações esportivas.
Um convênio MEC/INSS/Mantenedoras será uma
solução complementar para a continüídade da meta
do Presidente Collor relativa Ms CIACs e para a sobrevivência do ensino particular em nosso País.
A nossa disposição de apoiar desinteressadamente
o movimento de modernidade desde a hora primeira
da candidatura Collor permitiu-nos hoje tomar o tempo
de V. Ex•
Assim sendo, colocamo-nos à disposição de V.
Ex~ para quaisquer Outras iníorin_açõês que possam ser
úteis para a COnSecução- do projeto de V. E~."
Sr. Presidente, peço a transcrição nos Anais- desta Casa
da sugestão desse professor. Trata-se de uma proposta muito
interessante. Talvez no debate aqui, quando este meu projeto
for aprovado, poderá um dos nossos companheiros aditar a
ele uma emenda, podendo aproveitar essa sugestão, ou um
novo projeto que englobe não só essas entidades, mas outras
no Brasil, porque, como disse, Sr. Presidente, o maior ~evedor
de impostos à Previdência é justamente o Governo: os municipais, os estaduais, o federal, através das estatais, que não
pagam a Previdência, não pagam o FGTS. Enfim, 56% do
débito que o Governo tem a receber não é das ~~P!esas
particulares, dos emp-resários, e sim do próprio Governo~ que
diz: "Faça o que digo, mas não faça o que faço."
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Com relação
ao pedido de informação, a Mesa solicita de V. Ex~ que encaminhe por e_scrito, e será atendido na transcrição da parte
solicitada.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
(Pausa.)
S. Ex' não se encontra em plenário no mome-nto.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.

O SR. PEDRO TEIXEIRA (PDT - DF. Pronuncia o
_seguinte discurso. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente,
Srs. seiiadores, tod.os os dias, lemos nos jornais e escutamos
nas Casas do Congresso debates sobre a crise por que pa:"ssani
as nossas instituições em geral. Tem-se debatido muito sobre
a crise das instituições político-partidárias, ·mas hoje quero
tecer ligeiras considerações em torno da crise do _Poder J I).di~
ciáiió:Não pretendo fazer uma análise profunda, evidentemen~
te, _mas apenas chamar a atenção para o fato indiscutível,
inegável, de todos conhecido, do acúmulo dos processos nas
diversas varas dos diversos juízos e dos diversos tribunais
de segundo gra':J, C<?~<? também_ d9s superiores,
A descrença na Justiça vai tomando conta do povo de
tal maneira que muitos são os que preferem fazer a:Cordos
ruinosos, qUando não desistir de lutar por seus direitos. E
isso é triste, muito triste pára as nossas instituições!Se fizermos um levantamento das causas existentes na
maioria dos tribunais e se existisse uma norma legal exigindo
que os julgamentos fossem feitos pela ordem de entrada, veríamos que os recurso~ que chegassem hoje só seriam julgados
daqui a 20, 30 anos ou mais.
Em verdade, quase que só conseguem julgamento relativamente rápido aqueles que vencem pela insistência e pelo
cansaço do procurador que vai dar o parecer ou do juiz que
vai julgar ou marcar a audiência. E_essa realidade é por demais
entriste_cedora. quando vemos que a crise que nos assola é
velha por demais, e não presenciamos nenhum esforço por
resolver a questão por parte de quem deva fazê-lo, em termos
definitivos.
Sabemos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que a sol_t!Ção
total de todos os problemas é hoje muito difícil, poiS depende
não só de verbas astronómicas. como" tainbém dã refOimulação
das estruturas dos tribunais, ou seja, do aumento do número
de varas, juízes, Tribunais "de Alçada, promotores, procuradores, funcionários, etc. E isso necessita, antes de mais nada,
de uma decisão política.
Evidentemente neces.sitamos, e com urgência, U:rge"ntts--:
sima, de que seja isso pensado e executado, mas, enquanto
não aparece um_ ~tadista que sinta que a justiça é coisa séria
e que precisa ser reestruturada de tal forma que represente
a extirpação definitiva da crise do Poder Judiciário, podemos
at~car setor~almente pontos determinados que irão resolvendo
enormemente problemas que poderiam parecer insolúveis.
E para esse meu pronunciamento apanhei um breve alinhavo sobre um processo que está em tramitaÇão nesta Câmara Alta, procedente da Câmara, que se refere ao juizado
das pequenas causas. Esse é, realmente, um problema que
merece a melhor atenção nas proximidades da sua apreciação
por parte do Senado_ FederaL
Já não é de hoje que o juizado de pequenas causas vem
se desenvolvendo em nosso País. Não há necessidade de se
fazer um histórico minucioso sobre o tema. No entanto, a
maneira pela qual surgiu e se desenvolveu é de conhecimento,
pelo menos fático, de todos.
_
-.
Hoje, o Juizado Especial de Pequenas Causas está institu-:
cionalizado a nível constitucional. Dispõe o art. 98 da Constituição Fede tal:
__
-- "A União, no Dlstiifo "'Federal e nos Territórios,
e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por- juízes toga.dos, ou togados e leigos, competentes para conciliaç_ão,
o julgamento e execução de causas cíveis de menor
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complexidade e infrações "penais- de menor potencial
O Sr. Aureo Mello - O projeto ao qual V. Er alude
ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumarís-- - neste momento já passou na Câmara?
simo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a tranO SR. PEDRO TEIXEIRA - O projeto já foi aprovado
sação e o julgamento de recursos por turma de juízes
pela Câmara dos Deputados; foi -aprovado também pela Code primeiro grau."
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, do Senado. BreDando cumprimento ao dispositivo_ constitucional, corre
vemente a matéria será apreciada pelo Plenário.
neste Senado Federal, nos trâmites regimentais, o Projeto
Preocupa-me o fato de que, segundo tomei conhecide Lei da Câmara n' 91, de 1990 (n' 1.480/89, na Casa de
mento, o eminente Senador José Paulo Biso! estã.ria prepaorigem).
.
.
Segundo eu soube, o referido projeto é fruto de longo - randO uln substitutivo. Vamos fazer com que S. Ex~ se sensibilize no sentido de que suas luzes - são tradicionais labor de nossos legisladores, que tiveram em vista a-própria
seu notável e notório saber jurídico gere um projeto pessoal
experiência local. O parecer do nobre Senãdor José Paulo
que, em outra oportunidade, será apresentado, suprimindo
BiSo! foi favorável à matéria.
eventuais lacunas, complementando falhas que porventura
Q_Juizado das Pequenas Causas já é uma· realidade em
existam.
Brasília, mesmo antes de sua institucionalização pela Consti·
Seria bom que não houvesse emendas; caso contrário,
tuição Federal. A Desembargadora Fátima Nancy Andrighi
o projeto voltaria à Casa de origem para, daqui a dois anos,
é a grande responsável pelo desenvolvimento da instituição,
voltar ao exame do Senado.
tendo apenas em mãos os instrumentos legais que antecederam
Vale a pena ver nos subúrbios, nos bairros, nas cidades,
a Constituição Federal.
em cada município um juiz que resolva prOblemas de pequena
Coordenadora-Geral do Juizado de Pequenas Causas,
monta; permitindo que o desaguadouro dos processos maiores
instituiu, Sr. Presidente, Srs. Senadores, sete núcleos- que escaiam nos tribunais.
tão funcionando plenamente: um em cada cidade satélite de
'J;_'ive um prévio conhecimento- não sei se a informação
Brasília e outro, na Faculdade de Direito do CEUB. Esse
foi confirmada --ç- de que haveria possibilidade de um substiprojeto pioneirO visa a habituar os alunos da Fai::ufdade a
tutiVo. Apelo - peço aos colegas que façam o mesmo se interessarem pela institUição e desenvolver o censo de conciao ilutre Senador José Paulo Bisol no sentido de que, em
liação justa. Na Faculdade, os alunos são os conciliadores,
outra ocasião, apresente um prOjeto que corrija as falhaS que
orientados por um juíi togado que homologa os acordos, que
o atual possa conter. O importante, neste momento, é evitar
passam a valer como uma verdadeira sentença.
emendas, para que o Brasil possa ganhar, de imediato, um
Daí o grande interesse pela aprovação do projeto em
tribunal de pequenas causas. Trata-se de uma esperança datela-:- está em fase final nesta Casa -, de grande interesse,
queles que necessitam de julgamento e que não querem propor
especialmente para Brasflia, que é pioneira e Cujo exemplo
causas até por causa da morosidade da Justiça, que se encontra
eficaz e resultados positivos haverão de permitir que· os demais
com seus escaninhos superlotados.
Estados da Federação analisem e dêem seqüência- a esse prePor isSo, Sr. Presidente, acredito que devamos fazer todo
ceito constitucional.
esforço e sacrifício no sentido de que, ainda este ano, possaEis aí a importância de toda uma estrutura pronta para
mos votar o Projeto n~" 91190 - se possível, sem emendas
ajudar a prestação- jurisdicional, principalmente aos parcos
- para que possa ir à sanção presidencial proporciOnando
de recursos. Ocorre que as instituições que julgam as pequenas
à Justiça, no Brasil, a possibilidade de estruturar-se dentro
causas, em face do sucesso que vem tendo o J uizado de Pequedas abrangências que a lei propicia e que a Constituição sunas Causas em Brasflia, vêem aumentadas as- possibilidades
gere.
de ampliação de seus horizontes.
Pelo projeto, pode ser tratado por aquele Juizado de
O Sr. Aureo Mello- Permite-me ·v. IrX~ u}l}_ap3rfe?
Pequenas Causas: _questões sobre aluguel, acidentes de trânsito, prestações de serviços profissionais de qualquer categoO SR. PEDRO TEIXEIRA _- Com prazer, concedo 0
ria, cobrança de condomínio, ações possessórias de bens imóaparte ao nobre Senador.
veis de pequeno valor, arrendamento rural, danos_ causados
O Sr. Aureo MeJio- Quero, apenas, enfatizar a solidarieem prédios rústicos ou--urbanos e cobrança de honorários pro~
dade _e_ a importância do assunto que V. Ex• traz, com o
fissionais.
·
seu conhecimento de serventuário da Justiça, de servidor das
~ê-se, a_ssim, que o Juizado de Pequenas Causas desafoga
leis. Seria uma conquista social das mais elevadas obtidas
a J~stlça, detx~ndo que os tribunais apreciem os projetes de
na nossa legislatura. Parabenizo V. Ex' pelo pronunciamento
maiOr monta, Já que não é possível que um juiz, examinando
e pelo apelo que faz a todos os Senadores; subscrevo-o.
um processo da ma_ior ?omplexidade, seja acionado para· coTrata-se de um órgão que adquire características de modernibrar uma ação ordmána de condomínio atrasado.
dade, dando à nossa Justiça um aspecto de desenvoltura e
airosidade, que irão transformá-la em algo que chamará a
Os Constituintes de 1988-previram esse' des~fogo da Justiatenção dos países que não têm esse instituto a seu favor .
ça, a fim de qu~, com mais calma e tranqüilidade, os processos
Queiram os fatos, queiram os nOssos colegas, queira este Sena. pudessem ser Julgados, esgotando-se a pauta.
do que esse projeto chegue à deliberação do Plenário o
Esse projeto, portanto, deve merecer a atenção dos Srs.
mais rápido possível. Se, porventura, o Senador José Paulo
Séiiãdores no sentido de que possamos votá-lo sem emendas
Bisol
tem o seu substitutivo elaborado, que o apresente mais
•
'
ainda este ano.
tarde em forma de projeto de lei. Assim, teremos o prazer
O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex• um apa-rte?
de ver uma lei desse tipo corporificada, sancionada ainda
dentro desta sessão legislativa. Meus parabéns ao nobre repre·
sentante do Distrito Federal, que aqui confirma, pela sua
O SR. PEDRO TEIXEIRA --: Concedo o aparte a V.
assiduidade na tribuna, pela competência com que vem tratan~
Ex•
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do os diversos assuntos que lhe são atinentes, aquela mesma
Por isso mesmo~ revoltaram-me a leviandade, a supertisagacidade e eficiência do titular, Maurício Corrêa.
cialidade e a iriconseqüência corn que alguns oradores daquela
O SR. PEDRO TEIXEIRA _Agradeço 0 aParte de V. sessão solene abordaram a questão palestina, colocando o
Ex~ que enriquece o meu pronunciamento, nesta tarde, confir- Estado de Israel como o vilão da História.
mando a sua al_ta sensibilidade pelas causas públicas, principalNão houve, ali, cautela, bom senso óu-isénÇão no julgamento_çJpsc:-q_nflitos. O que se veiificou foi um ataque virulento
mente dos ma1s humildes e necessitados. _ __ _ __ _______ __
O J~izado _Especial dC Pequenas Causas é a-justiça do e- írresponsável ao Estado de Israel, que tem sua existência
e autonomia reconhecidas pela ONU, e que tem com o Brasil
povo ma1s hum1ldc, que não pode ficar sujeito a honorários
caríssimos~ _a demoras prolongadas e que poderá resolver as não só relações diplomáticas, mas também relações de admisua_s ques~mnculas e querelas de janelas, de vizinhança, com ração e respeito mútuos.
muito mais celeridade, dando cumprimento a um preceito
A questão palestina, como disse, Sr. Presidente e Srs.
constitucional, que, aliás, nasceu da luta dos Srs. Constituin- Senadores, também me preocupa:Entendo que os palestinos
tes.
devem ter sua pátria, seu lar, onde possam trabalhar, educar
--- -- os filhos e viver em paz. Po"rém, não posso deixar de manifestar
O Sr· Aureo Mfllo - É como os livros do Prof. Melo minha desaprovação quando parlamentares, eleitos pelo povo,
e So~za, o M~lba Tahan, que sempre narram epiSódios dos fazem uma análise linear de um assunto delicado e complexo,
bedum?s, .c~JOS problemas eram submetidos à apreciação resultante de um longo processo, com intrincados--cori:tpodo cád1, o JUIZ de pequen~s causas· que os resOlvia àS Vezes nentes sociais; económicos e pOlíticos:
até sal?m~nicamente, tra~endo um poUco -de humanização,
Urge demonstrar que pronunciamentos tendenciosos não
com a JUStiça chegando ate o povo, que -preciSa-de uma solu- podem dar balizamento a uma visão crítica e histórica ,:tos
ção, mesmo que tutelar, para os seus problemas. A justiça conflitos árabe-israelenses; urge demonstrar que o EstadÓ de
pa_ssa. a ser tutelar, nesse instante, porque serve de orientação Israel não pode, em conseqüência de uma distorcida visão
pnnctpalmcnte a uma população ignorante como a dos analfa- ideológica, ser responsabilizado como um todo.
betos brasileiros, daqueles que não têm opo'rtunidade de maior
A história do povo judeu reflete, ao contrário, uma trajecultura e que podem se abebcrar nesse Juizado de Pequenas tória de tenacidade, de esperanças, com inegável contribuição
Causas como fonte de bons conselhos c de saudáveis decisões
à história da humanidade.
Não me deterei nos aspectos b1blicos e religiosos, concapazes de propiciar uma harmonia social muito rriaiS ace"ii~
quanto tenha sido o povo judeu o grande depositário dos
tuada do que aquelas quizili:ãs -que, às Vezes, red~~dam até
em m~rtes e em brigas. piramidais, enquaritO o prOcesso roia valores éticos e cristãos da nossa dvilizaçãO. Interessa-me,
sobretudo, fazer ver que o Estado de-Israel não é mero fruto
paulatmam:nte _na Justiça CO!DUII!J esperando por uma solução
da geopolítica internacional, mas o lar de um povo que manque pod~ nao vrr nunca. V. Ex• está de parabéns, mais uma
v~z, suhhnhando a necessidade paaprovação do Juizado Espetém o legado de sua genealogia cultural e espirit'uaL- Cial de Pequenas Causas, que foi uma conquista áa ConstiO Estado Judeu, muito antes de ser um país, era uma
tuição de 1988.
·
nação com passado e tradições, com unidade espiritual. Assim,
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Muito obrigado.
a constituição do Estado de Israel resultou de uma decisão
Sr. Presidente,_era_o_que eu tinha a dizer.
internacional e veio dar solução a uma imensa tragédia, que
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) _ Concedo a
era· a disperSão do povo judeu por todos os cantos do mundo,
__
sendo perseguido em alguns países e simplesmente tolerado
palavra à nobre Senadora Eva Blay.
ennnuttos óutros.
_
A SRA. EVA BLA Y (PSDB - SP. Pron~cia_ o seguinte
Quando afirmo, Sr. Pre_Sidenie e Srs. SenadOr-es, que
o Estado de Israel não é fruto da geopolítica internacional,
discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senãdores, comentorou~se
nãO estou sendo retórica. Sua criação, antes de mais nada,
no último dia 29 de outubro o transcurso do "Dia Internacional
permitiu o reencontro de um povo com· suas ·origenS geogra~
de Solidariedade ao Povo Palestino". Na própria C~mara dos
Deputados - que com esta Egrégia Casa compõe o órgão ficas. Israel é hoje o ponto de referência para a comunidade
máximo representativo do eleitorado e de toda a Nação brasi- jud_a!ca_espalhada por todo o mundo, mas é também um ponto
!eira - tal data foi festejada, dois dias antes, com sessão de convergência para milhões de judeus que para lá retorna~
solene, a que estiveram presentes. entre outras autoridades, ram nas últimas décadas.
membros do corpo diplomático da comunidade palestina, esDe 700 mil habitantes que tinha ao ser criado, em 1947,
pecialmente convidados.
__
.
O-Esta_d<? de: Israel passou a abrigar. hoje, quase 5 milhões.
A iniciativa, mcreceçl_orã.-de aplausos, certamente meri- Referência e convergência com tal intensidade e número se
tória em sua concepção, deu vazão, no entanto, a uma visão e_xplicam pelo compromisso histórico do povo judeu, por sua
equivocada da questão árabe-israelense e da própria conduta tinida de cultural e por seu sentimento pátrio, que não se esvado Governo de Jerusalém, de vez que alguns oradores trata- neceram nesses 20 séculos de _desaparecimento do cenário
ram do tema de forma superficial e leviana.
político como Estado.
Tal como os judeus, também os palestinos devem ter
Também eu, que pertenço ã comunidade judaica brasi!eira, reconheço a necessidade de encontrar-se uma solução o seu lar, na forma determinada pela Organização das Nações
para o povo palestino, que vive momentos-difíceis,_ de muita U1_1i5!a_~ _c_~j_~ __decisão deve _Se! _res~itad~ por ambas as partes
inquietação e de muítas agruraS.
- ---- ---e por todos os povos do mundo. Por isso a solidariedade
Conheço perfeitamente OQUe é sofriménto: o povo judeu ao povo palestino não deve tornar-se um libelo contra os
também vem sofrendo, há milênios~ e nàü" décadas, persegui- israelenses~
ções, odiosa discriminação, preconceito, "in-tolerânciã, e, no
Na cit3da comemoração do dia 29 de novembro, o Depuparoxismo desse processo insano, o genoCídio, o extermínio tado _Marcelo Barbiere acUSQU _as "poténcias iinperlaliStas"
em massa.
de acobertarem supostos "atentados fascistas" de Israel, visano
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do dividir os povos para impor seus interesses políticos e ecológiço bastante amplo. Ainda assim o Estado de Israel é sensinómicos. Em outro trecho, o parlamentar denunciou a morte _v_elmente prejudicado pela permanente condição de beligede palestinos em território do Kwait, porque teriam colabo- rância que se observa na região. Não fosse suficiente a tragédia
rado com as forças iraquianas na guerra ocorrida há dois anos.
dos mor_tq_s e feri9os _n9s ço_robates, d~_ ambos _os lados O Deputado sugere que aquetes palestinos foram mortos
e- o é, evídentemente - não faltariam rãzôes ao mais radical
pelos israelenses. De um político eleito para representar o
espírito pragmático para pôr fim a essa carnificina.
· Nos últhrios anos, a economia -iSraelense t_e_m amargado
povo na mais alta esfera legislativa, era de se esperar Tnais
isenção. Esqueceu-se o Sr. Barbieri que agressões, excessos significativa queda na produção global, na base de 5% para
1% ao ano; as despesas militares desorganizam o orçamento
e desobediéncias às convenções internacionaiS, nesse conflito,
tém ocorrido - devemos reconhecer - de parte a parte.
e reduzem a capacidade de investimento; a dívida externa
Não pode, pois, o Estado de Israel abdicar de sua defesa, avoluma-se; a balança comercial freqüentemente tem sidp demesmo porque, ao re-chaçar ataque dos países vizinhos, está
ficitária e- o desemprego apresenta taxas elevadas_ de quase
lQ_~ ~-~ti"e a população ecqn,omica_mente atíva.
defendendo seus interesses e sua própria sobrevivência, e não
os interesses alienígcnas.
Entre os_ pa:Iestinos, -~ujo Estado enco!ltra_-se ainda em
Outra manifestação grave, em nome da "Convergéncia Organização, os efeitos são igualmente perversos. Portanto,
Socialista" e da "Liga Internacional dos Trabalhadores", foi ~ notório que a guerra não interessa a qualquer das partes.
Sr. Presidente,Srs. Senadores, a inconseqüéncia no Parfeita pelo Deputado Ernesto Gradella que condenou, exatamente, o Governo Trabalhista de Israel, recém-empossado, laniento brasileir~ é expOnencialmente mais nociva do que
e que tanta disposição vem demonstrando para chegar a um em outros ambientes. Primeiro, porque reveste-se de roupaAcordo de Paz. Num discurso virulento, o Deputado quis gem oficial. E ta~bé~ porque o Congresso, a exemplo dos
me_i_os de comunicação, é ·órgão formador de opinião, direta
ser mais realista que o próprio rei, propondo, em defesa dos
interesses dos palestinos --pasmem, Sr. Presidente e Srs.
ou indiretamente.
Nesses tempos sombrios de ressurgimento do nazismo,
Senadores- "o fim do Estado nazista de Israel".
Pode achar, o Sr. Gradella, que o seu pronunciamento <fe revaloração das teorias totalitária_s_e de supi-~ma_cj_a dos
vãfores- individuais ou grupais ao interesse Coletivo e ao bemfoi solene. Na verdade, foi rancoroso, parcial, precOilceitu_oso,
falso e inconscqüente. Faltaram-lhe, como observador, a cla- estar universal, um discurso dessa natureza é iriciuíetante. Ê,
reza e a sensibilidade que teve a própria OLP - entidade talvez, o impulso que falta a muitos jovens, em fase de estrutuque defende os palestinos, e, portanto, diretamente envolvida ração psicológica e intelectual, para que adotem comportana questão- ao reconhecer, em sessão do Conselho Nacional
mentos hostis, notadamente em relação às minorias, como
da Palestina, "o direito do Estado de Israel à existência e verri ocorrendo aqui mesmo, no Brasil.
à_s_egurança"_,
_
--- É inconcebível que um País como o nosso, que recebeu
Ê lastimável que, em período de plena revisão dos excesfraternalmente milhares de imi_grantes de todas as partes do
sos que descaracterizaram o socialismo, queira ele._reãvivar - .mu-ndo, promoveu a integração de todas as raças e assimilou
o legado anti-semita de Stalin.
culturas as mais diferentes, 9 que o tornou m~s rico, presencie
O homem público, entre os mUitos deveres que tem, agora a importação de desvios de conduta e de comportamento
deve ser conseqüente. Ao fazer um pronunciamento nesses hostis em relação às minorias.
termos, o Deputado Gradella não afronta apenas o Estado
Tais desvios nãO se cOadunam com o perfil pSicológico
de Israel e a comunidade judaica, mas sobretudo o nosso e com a índole de nosso povo, do povo brasileiro, como se
País, o Brasil, que, através da pena do ilustre Chanceler Osval- pode constatar pela ausência dos guetos, e outras formas de
do Aranha, de saudosa memória, subscreveu a Resolução seg:.;egação, comuns em outros países.
-----Esta Preocupação, aliás, já a destaquei aqui, em meu
da ONU criando os Estados judeu e palestino; afronta, portanto, o Brasil, que mantém com a Nação judaica respeitosas prírileiro -pronunciaffientO nesta -tfiburia, quando propugnei
relações.
a _extens~o da cidadania, na sua maiS ·ampl~_ Conc~pçáo, a
Minha veemente discordància quanto ao tratamento dado todos os grupos sociais- judeus, negros, nordestinos, mulhepelos parlamentares citados, em relação aos conflitos árabe-is- res. A luta que encampo, e na qual espero contar com o
raelenses, se baseia numa sempre renovada esperança-de paz ap~i_?_~_e todos_ os meus pares, visa restabelecer a dignidade
na Palestina, principãlmente agora, em vista das-diSposições pa-ra todos, porque de todos foi e_ continua sendo o ideal
reveladas pelo governo trabalhista do Primeiro-Ministro Yitz- de redemocratização do País.
SL Presidente e Srs. Senadores:
hak Rabin. Já por ocasião de sua posse, há poucos meses,
prontificou-se Rabin a discutir com os governantes dos países
ConiO o povo__j!J.de':l, e como o povo -paiesúno ·e como
envolvidos no conflito, em seus própriOs territórios, as condi- o povo--brasileiro, eu tenho um sonho. Eu sonho com a paz
ções de paz para a região. "Em nome da paz, estou preparado na região, sonho, .çom a_ inteni~o de Israel com os países
para viajar a Amã, Damasco_ e Beirute", afirmou, ao colocar VíiíilhOs~-e com a conàetlZação -da-Pãiestina como um modelo
a retomada das negociações como uma das mais altas priori- de_ desenvolvimento e de convivéncia pacífica para todo o
dades de seu governo.
Oriente Médio. Aqueles que pregam a guerra são os derroEssa disposição do" Governo de Israel já se prenunciava tiStaS, os· pfecOnceítUosos e os intolerantes, -e eStãO desautonas negociações mantidas de um ano para cá, em Madri e rizados, por contrariarem os sentimentos básicos do povo braWashington. É hora, portanto, de cederem gradé!tivamente, sileir9, a abordar a questão_ árabe-israelense. Os que profetizam o acirramento dos conflitOs e propõem a supressão ou
ambas as partes, para que se alcance a tão almejada paz.
Sr. Presidente, Srs .. Senadores, pensar que a guerra possa o eSmagamento de um povo se ião -desmentidos pela História.
Em meu nome e em nome da comunidade judaica de
interessar a este ou àquele não é verdade. Israel tem uma
economia razoavelmente sólida, conceituado sistema de ensique faço parte, e sobretudo em nome da maioria do povo
brasileiro, refuto as versões tendenciosas para o conflito. Devo
no, com destaque para suas universidades e domínio tecno-
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dizer que acredito firmemente no advento da• paz - não
um simples armistício, mas a paz orgânica:; duraôOUra-; eretiV3,

de estreita colaboração e fránco entendimento - e convido
os senhores a participarem oonosco desse sonho~ deSsa cfeiiÇ3.
e dessa utopia possível.
O Sr. Humberto Lucena- V. Ex~ me permite-um ap~rte?
A SRA. EVA BLA Y -Pois não, Sr. Senador Humberto
Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Sei que V. Ex~ está conduindo
seu pronunciamento, mas gostaria de levar às suãs palavras
a solidariedade da Bancada do PMDB à causa da libertação
da Palestina, que passa, evidentemente, pelas conferências
de p~ no Oriente Médio. Acho que, realmente, da mesma
maneira que tomamos um!! posição histórica ao tempO em
que Osvaldo Aranha presidiu a primeira ·reuniãO da ONU
e~ relação ao Estado de Israel, temos também que nos posiciO.nar favoravelmente ao Estado da Palestina. Acho que os
do1s ~stados so?eranos hão de copstruir a paz, não apenas
no On~nte Médio, mas em todo o mundo, porque, pelo menos
nos últimos tempos, as guerras localizadas de maior gravidade
têm justamente tido como palco aquele campo de operações.
Ouvi o discurso de V. Ex~ e quero dar-lhe os parabéns pela
sua orientação, dizendo que V. Ex.• conta totalmente com
·
' ---_. -o nosso apoio.
A SRA. EVA BLA }' -,- Muito obrigada, Sr. Sep~dor.
É mwto confortante ouvir tão sábias palavras. (Muito bem!)
Durante o discurso da Sr'! Eva Blay, o Sr. Magno
Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente. ~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.

Co~cedo

O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PR Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
e Srs. Senadores, no final de agosto -do ano em curso,- em
pleno auge da crise política, que culminou com o afa~tamento
do Presidente Collor, já concluía que, independe!!_t~rnente
do desfecho politico, a situação iria exigir- umã COmpletã revisão da política económica.
Agora com o Governo Itamar Franco, ainda na interinidade, continUo convicto de que essa revisão tem de ser realizada o quanto antes, a despeito de que se consiga aprovar,
até o final do ano, a reforma fiscal tributária, ora em curso
no Congresso Nacional.
A ninguém passa despercebido, Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Senadores, que estamos·a enfrentar uma situação de caráter eminentemente emergencial. Uma situaç-ao que=exigeumapronta atuação gove_rnamental, sinalizadora de mudanças capazes de convencer os agentes econômicoS da-s reaís poSsibilidades do novo Governo de equãdõnar C<ftretamente_a,cri~e
e que os faça divisar Uma_ saída. Sem dúvida, o problema
principal continua sendo a ·manutenção dos efeitos recessivos
sobre a economia, ao mesmo tempo em que os preços se
mantêm absurdamente ainda no patamar· de 20 a 25%. Em
outras palavras, a economia nacional permanece _perigosamente na c-ondição-que OS ec~fiOll]iStas _classifica~ de- eSt~gfla
ção, ou seja, um fenômeno que contraria a visão clássica
de que medidas restritivas de crédito e de promoção de queda
do nível produtivo são eficazes para derrubar a inflação. É
bem verdade que o ritmo da aceleração da inflação vem mo-
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mentaneamente declinando desde outubro último. Com efeitó, O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) apurado pela
___f'undaçãode Pesquisas Económicas (FIPE), da USP, passou
de 24,46%, em outubro, para 21,89% no més recém-findo,
configurando uma queda de 4,57 pontos percentuais. E outros
índices confirmam essa desaceleração, como o do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujo Índice Nacional de Preços ao Consumidor fechou o mês em 22,66%,
contra 25,66% em outubro; e o Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (IPCA) em 22,23%, contra 24,67%. E a
perspectiva para o Índice Geral de Preços de Mercado
(IGPM), da Fundação Getúlio Vargas, é de que fique em
torno de 18,6%, contra 20,4% em outubro.
Contudo, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há corno
esconder que essa desaceleração é devida, sobretudo, à queda
do ritmo de crescimento dos preços dos alimentos e de outros
fatores eventuais, como os decorrentes do relativo represamenta de alguns preços públicos, o que não deverá acentuar-se
nos próximos meses, para que, em curto prazo. o processo
inflacionário venha a situar-se em nível tolerável.
Afinal, a nossa inflação cresce novamente ao insuportável
ritmo de mais de 1.000% ao ano, sem condições de arrefecer,
enquanto perdurar a visão ecOnómica ortodoxa de manter
os juros reais altamente positivos.
~-Muitas vezes já afírmeí, desta tribuna, que, mesmo sem
-ser economista, tenho assimilado alguns ensinamentos da teoria económica, que me parecem fundamentais para a consecução da revisão da política e_conómica ainda vigente, herdada
do Governo do Presidente ora afastado. E um desses ensinamentos, Sr. Presidente, Srs. Senadores,_ diz respeito justamente ao caráter do processo inflaCionário brasileiro, tão IaPidarmente estudado pelo economista lgnácio Rangel, que nos
mostrou ser nossa inflação um aspecto sindrômico da recessão.
O_u, dito de outro modo, a taxa de inflação no Brasil, pelo
menos desde 1958 até hoje, religiosam-ente se eleva à medida
que a economia se desaquece, fato expresso pela tendência
declinante da produção industrial, e vice-versa.
Essa, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é uma conclusão
empírica: e facilmente obtida da simples apreciação das séries
estatísticas organizadas pela Fundação Getúlio Vargas, na sua
-- reVIsfá Conjuntura Económica.
Ao lQngo do período citado, infelizmente poucos têm-se
dado _ao trabalho de estudá-la e compreender que o diagnóstico que em geral se tem feito da inflação brasileira está equivocado e que, em decorrência disso, o remédio também não
está correto.
Diz o professor Rangel no seu livro ••Econom.ia- Milagre
e Antimilagre'':
- - - - --~ polí~ic:' ortodoxa de combate à inflação, partindo da supos1çao de um excesso de demanda, justifica
toda~ as med!d~ antipopul~res, do tipo da compressão
salanal, da hmttaçã~ dos financiamentos à produção,
etc., se, ao contráno, o problema decorre de uma
cont~uação da ~ferta, outro tipo de terapêutica entrará
em hnha de cogitação.''

__ P?~a?to, Sr. Presid_ente, Srs. Senadores, a mim me parece seru.tadxável que se reformule a política económica o quanto
antes, mdependentemente da reforma fiscal, que não pode
ser encarada ~mo salvação da pátria. Na verdade, os ganhos
d~ arre~daçao que porventura advierem das mudanças fisCã:is
tnbutánas a serem aprovadas, como esperamos, ainda este
ano, pelo Congresso, ou pelo menos em janeiro, não podem
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ser entendidos como solução definitiva para a crise atual;

apenas darão mais fôlego ao Governo para que ele se afaste·
do "olho do furacão" e tenha forças para atingir o plano
:necessário da retomada do crescimento. Afinal, a crise de
hoje continua essencialmente a mesma de há _quatro anos,
e requer não apenas uma modificação na política e na estrutura
fiscal tributária. Só à guisa de rememoração, em agosto de
1988,' a situação económica era grave e a situação social mais
ainda.
A inflação encontrava-se em 24% ao mês, ou mais de
1.000% se anualizada. -A produção industrial estava decli-

nante, assim como as vendas do comércio. O desemprego
também apresentava níveis preocupantes. No c3inpo social
já se instalava uma verdadeira guerra civil, ixpressa nos assaltos, seqüestros, no alto índice de tráfico de drogas, no trânsito
enlouquecido e, por fim, mais sério ainda, no crescimento
.da miséria absoluta.
Os saldos superavitários da balança comercial também
não podiam ser muito festejados, pois não se tinha o _volume
de cruzados suficientes para a compra dos dólares correspondentes, vez que o caixa do Tesouro encontrava-se quebrado.
O Estado via-se premido a emitir, não para repor equaÇão
de trocas da economia, e, sim, para socorrer a si próprio,
caracterizando um processo hiperinflacionárío latente, por
conta do aumento continuado da dívida interna.
Mutatis mutandis, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não
há o que acrescentar a esse diagnóstico para se ter o qUadro
atual, senão o fato de que passados esses quatro anos e submetido ao vendaval desarticulador do Governo Collor, a situação
sacio-económica do País se encontra, evidentemente, muito
mais agravada.
S6- há um detalhe que gostaria de acrescentar neste momento. É que, em relação ao que se passava- no- País em
1988, havia u~ instrumento que, certo ou errado~- contribuía
para aplacar a ira das multidões, ou, melhor dizendo, o risco
de convulsão social, que era a chamada uindexação geral da
economia".
Nessa época, quando o País se encontrava sob o Governo
Samey, tínhamos realmente uma inflação muito alta que chegou à hiperinflação, mas, como tudo era indexado, inclusive,
e sobretudo, os salários, havia a ilusão de que todos estavam
bem, porque tinham dinheiro para comprar os bens e serviços
indispensáveis no mercado, de vez que tudo era corrigido
pelo índice da inflação.
Concretamente, a economia brasileira está ainda muito
mal neste final de ano, e a ninguém, em sã consciência, deve
escapar o fato de que a política económica ainda vigente nada
mais logrou, a não ser diminuir a oferta global de bens e
serviços, comprimir salários e elevar a níveis intoleráveis o
desemprego, contribuindo fortemente para a redução da demanda e, em particular, de bens de consumo duráveis.
A indústria desses bens, efetivamente, de janeiro a agosto
deste áno, registrou uma queda produtiva de 13%, enquanto
a produção de agosto foi 25,6% menor do que a do mesmo
mês em 1991, restando lembrar que o nível de ociosidade
média e industrial do País se encontra na faixa dos 30%.
É aí, justamente, onde reside o grande fator que tem
levado ao desemprego em massa deste País. Sendo de salientar
que, em São Paulo, terra natal do Senador Eduardo Suplicy,
pelo que se sabe, o número de desempregados já ultrapassa
de longe a casa dos dois milhões.
O desempenho económico brasileiro;·desse modo, chega
ao término de 1992 com estimativas mais negativas do que
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'so imaginava. O IPEA, por exemplo, previa o crescimentp
do PIB a uma taxa de 3,3%, por conta de uma esperada
recuperação das atividades industriais, usual no segundo se~
mestre, em face do aquecimento das vendas de final de ano.
Entretanto, esse instituto de pesquisa acaba de rever essa
expectativa e prevê um crescimento zero para o PIB deste

ano.
Sem dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa é uma
estatfstica muito sériá e grave, Pois, na verdade, a expeCtativa
era de q1)e se atingisse, neste final de ano, o ponto de partida
para o aumento das atividades na via da retomada do crescimento, como bem acentuava em várias entrevistas- o ex-Ministro Marcfiio Marques Moreira.
·
Mas, ao contrário, o que se verifica é que estamos Voltando com rapidez ao mesmo nível de impasse das ímanças públicas de fevereiro de 1990, com o agravante de que o processo
recessivo e as medidas neoliberalizarites do Governo Collor
simplesmente sucatearam uma grande parte do nosso parque
produtivq.
E por falar em medidas neolibera).izantes, desejo, neste
mq:mento. apenas chamar a atenção do Senado para a situação
cida vez mais grave que está a ocorrer na Venezuela. Ali,
o Presidente Andrés Pérez, que voltou à Presidência da República depois de uma grande vitória popular, conseguiu - e
não me canso de repetir esse exemplo - que, no ano passado,
o PIB crescesse 8% e, bem assim, que a inflação chegasse
à casa de 1,5 a 2% ao mês, o que significOu uma grande
vitória para a sua política económica.
Entretanto, qual é o quadro que vemos, hoje, na Venezuela?
Vemos o povo, através de multidões cada vez maiores
no meio da rua, clamando pela renúncia do Presidente Andrés
Pérez_QU, pelo menos, para que o seu mandato seja reduzido
em um ano, mediante a ante'cipação das eleições presidenciais.
Isso porque o modelo neoliberal, que ali foi implantado,
e que era o mesmo que o Presidente Fernando Collor desejava
também implantar no País, era um modelo puramente elitista,
que tinha realmente como objetivo melhorar a situação da
economia, enriquecer o País, mas empobrecer o povo, de
vez que a renda contin_ua a ser injusta e perversamente distribuída.

Se temos 3: Venezuela, que é o exemplo maior da falência
do modelo neoliberal, o que dizermos do Brasil, que é constatado pelas estatísticas "a· ONU, pelas estatísticas de todas
as entidades internacionais, como o pafs do Terceiro Mundo
onde existe uma distribuição de renda das mais absurdas,
das mais injustas e das mais perversas?
Nesse ponto, Sr. Presidente, gostaria de lembrar que a
dívida mobiliária federal, em títulos públicos, por exemplo,
atingiu, em outubro, o montante de 304 trilhões de cruzeiros,
ou seja, 30 bilhões de dólares, o que significa um cresciniento
recorde em 1992.
Em fevereiro de 1990, essa dívida correspondia a 3,3%
do PIB. Volta-se, portanto, a se estabelecer o mesmo círculo
vicioso, o desajustamento das contas públicas faz com que
o Governo tenha que enxugar a liquidez apenas com a emissão ·
de títulos públicos a juros altos, os quais atraem capital especulativo externo, o que significa um grande aumento de ingresso
de dólares na economia, devendo esses dólares serem trocados
por cruzeiros.
Em outubro, por exemplo, foram dispendidos 11 trilhões.
Evidentemente, diante de tal situação, só_ resta ao Governo
emitir novos títulos, pagando juros bem mais altos do que
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os do mercado internacionaL Ou seja, enredamo-nos _nova_mente na famigerada ciranda financeira. Ganha o-c3.píúlfeSPe:-

culativo, perde o capital p_ara o investimento produtivo, pois
esses juros reais, extremamente elevados corno se sabe, impedem a retomada do crescimento económicoNesse ponto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é necessário
que se combata com denodo a falácia em_ que se baseia o
monetarismo anacrónico, que tem permeado a q!lase totalidade das políticas econômicas até hoje implementadas no nosso País. Trata-se da idéia de_ que, antes de qualquer ação
que visa ao crescimento, faz-se mister empreender a propalada
"estabilização", quando na verdade não se pode conceber
aquele senão como fator dialeticamente integrante do mesmo
processo que leva à estabilidade monetária.
O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V.

Ex~

um aparte?
Com prazer, nobre

O SR. HUMBERTO LUCENA Senador.
O Sr. Nelson Wedekin -Senador Humberto Lucena,
V. Ex' traz ao nosso exame e à nossa audiência um raciocínio
que me parece perfeitamente cOrreto. As PolíticaS CtáSsícas
de combate à inflação, as políticas mone_taristas, as ve_1has
formas de cortar o crédito, aumentar os juros e -~r_rpçh~r os
salários, decididamente não deram certo no nosso País, porque
toda vez que a inflação aumenta Ul}l_ pouco são sempre as
mesmas políticas que são imPlementadas, por sucessivos governos, ao longo dos anos. Como disse V. Ex\ com r~ras
exceções, em raros momentos. Esse fato sif!1pies, ess_e histórico que V. Ex~ está nos fazendo já deve_ria ser uma razão
suficiente para se experimentar uma nova fórmula, um novo
modelo, uma nova política_ de combate -~ __in_flaç~_o._porque
essa, decididamente, não só não chega a combatê-la ~o~ ~imi
nuf-la efetivamente, como impõe à esmagadora maioria çlos
brasileiros sacrifícios que são cada vez mais intole~~~~t~:_J~'ª2
existisse nenhuma outra razão- para -se -modificar a política
económica, esse s_eu discurso, se ouvido com atenção r ~e\l_~ria
gerar, cbmo efeito e conseqüência, alternativas de P<?líticas,
porque por essa via tradicional, pela via monetarista, pelas
medidas que são sempre a~ l!le~mas! pelas providências que
são idênticas ao longo do tempo, não chegamos a lugar nenhum, a não ser - como disse tão bem V. Ex• --: a_~_~ssa
"estagflação". Por isso, gostaria de cumprimentar V. Ex~,
solidarizando-me sobretudo com a parte do discurso que fala
sobre a necessidade, corno prioridade, de mudar a política
econôrnica do nosso País.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Agradeço a V. Ex•,
nobre Líder Nelson Wedekin, pelo seu aparte, que muito
me honra e vem ao encontro do meu pensamento. Na
verdade, não é um pensamento pessoal, mas espelha o pensamento do PMDB, que é de centro-esquerda, e, não tenho
a menor dúvida, representa também o pensamento de todos
nós, que nos filiamos doutrinariamente à social-democracia.
A mim me parece, tenho dito sempre, que o grande desafio da hora que estamos vivendo no Brasil é, justamente,
de uma refonnulação partidária que nos leve o mais rápido
possível- ainda ontem debatia isso com o Senador Josaphat
Marinho- a uma definição de posicionamentos doutrinários.
As pessoas que exercem -a'vida pública, nós todos, em
geral, temos que nos colocar de acordo com as idéias, com
os princípios programáticos.
_
_
Acredito que as vertentes que hoje estão no campo partidário brasileiro são bastante claras. Temos, de um lado, a
social-democracia -representada pelo PMDB, pelo PSDB,
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pel<?_ PDT, por que não dizer, pelo PT e até, de certo modo,
pelo PTB - e outros partidos da esquerda mais avançada,
como é o caso do PPS; até do próprio PC do B; do outro
lado, o liberalismo composto pela Frente Liberal, pelo PRN,
pelo PL, pelo PDS~ temos ainda a democracia cristã, atravé_s
'_d_O Partido Democrático Cristão e, mais avançadarnente, na
linha de esquerda, temos o Partido Comunista do Brasil e
o Partido Socialista Brasileiro.
EntendO que, na verdade, devemos nos situar, cada um
de nós, numa dessas vertentes para que possamos, enfim,
fazer- como eu já dizia ontem ao Senador Josaphat Marinho
- _a estratificação ideológica da política brasileira. Ainda
que, no momento, isso pareça um sonho, há de um dia
transformar~se em realidade._
Por isso acho que, nós que comungamos dos mesmos
ideais, devemos estar juntos nesta mesma luta, nesta mesma
batalha em favor do Brasil.
Sem dúvida V. Ex~ tem toda razão. Temos que reivindicar
a elaboração de um novo plano económico. Não haveremos
de continuar a executar, no Brasil, um plano que não deu
certo, como o do Governo CoJlor de.Mello, pois se ele tivesse
sido bom evidentemente estaríamos hoje numa outra situação.
·A prova maior de que houve o fracasso do Plano Collor é
a recessão que aí está há tanto tempo e apesar dela, do
_desemprego, do arrocho salarial, continua cada vez mais alto
o f_ndice de inflação, que baixou, nestes últimos meses, porque
ainda não saímos do plano anterior, ainda estamos numa
fase_ de transição,_ o atual Governo ainda não se definiu.
Esperamos que o faça o mais rapidamente possível. Mas o
fato é que os índices de inflação baíxaram nesse_s últimos
dois !Jleses por conta do represamento dos tarifas e dos preços
públicos. Essa é a verdade que não podemos deixar de constatar neste instante.
~~~0-'--Sr.-Eduardo Suplicy- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Com muito prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy -V. Ex• faz um diagnóstico
da economia brasileira apontando fatos graves relativamente
ao desemprego, a taxa de juros alta e o dilema que vive
hoje o Governo Itamar Franco. O que nós estamos percebendo é que este Governo- está por definir ainda mais claramente a sua política económica. Acreditamos mesmo que venha a fazê-lo com total personalidade a partir do dia em que
ficar definido como um Presidente não mais em transição:
E aí, neste momento, é que poderemos sentir melhor o que
é que vai acontecer com a economia brasileira. Mas ce_rtamente é preciso colocar com muita ênfase as diretrizes na
direção como V. Er- aqui vem colocando que há necessidade
de se i'etomar o crescimento económico, de se ter uma política
que não envolva, em especial, de se privilegiar altas taxas
de juros que acabam privilegiando ainda mais àqueles que
vivem em situação de credores líquidos, ou seja, aquelas grandes empresas ou pessoas que, tendo relativamente maior riqueza na economia, são justamente as que são muitO mais
credoras do que devedoras.
__
As grandes instituições financeinis e grandes_ empresas
que, de um lado, são devedor<ts, na verdade também são
credoras. São os grandes credore:s,.,aa. economia que estão
justamente sendo remunerados a taxas· de juros muito altas,
que, de um lado, atraem os movimentos de capitais especulativos e fazem com que haja ingresso de recursos no Brasil,
mas de natureza especulativa, de curto prazo. Fazem, inclusive, com que haja aumentos de reservas, mas c_om uma situa-
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ção que não é prOPriamente a de se estar estimulando o c(escimento da economia.
Estimularemos o crescimento da econumia, na medida
em que criarmos as condições de investimento prOdutivo, na
economia brasileira, que venham a criar mais empregos para

reverter as altas taxas de desemprego, as quais, conforme
V. Ex~ mencionou; hoje caracterizam a situaçãO ha grande
São Paulo, como em tantos outros lugares do Brasil.
Gostaria de assinalar, Senador Humberto Lucena, que
estamos por ter uma decisão de grande importância no Senado
Federal, que é justamente a apreciação do acordo da dívida
externa que já passou pela Coiriissáo de Assuntos Ecoii()micos
e está por ser examinada pelo Senado Federal. Avalio que
seria prudente, por parte do Senado Fedet:::!_lt_ __g~~-nós não
examinássemos o acordo da dívida externa antes de termos
melhor consciéncia do que será a situação tributária brasileira
decorrente do ajuste fiscal que nós estamos-por examinar
nesses próximos dias. Gostaria de introduzir este aspecto nas
preocupações de V. Ex~~ nesta tarde, cumprimentando-o pelos
temas que aqui está levantando.
O SR. HUMBERTO LUCENA -Muito obrigado a V.
Ex~, nobre Senador Eduardo Suplicy. E veja como, realrilente~
o que acabei de dizer é uma verdade. Nós estamos ~Ill P~rtidoS
diferentes mas todos nós que nos filiãmos ao ideal da social
democracia temos o·mesmo pen-samento e, portanto, o mesmo
caminho a seguir. É pena que as siglas nos dividam mas o
mais importante é que nós estamos juntos, cOm espírito-público e patriotismo, na defesa do que é essencial para o desenvolvimento económico e social do País. Vou refletir sobre as
ponderações de V. Ex~ a respeito do acordo da dívida externa
mas, desde logo, adianto a V. EXl' que apresentei uma emenda
ao Projeto de Resolução que não sei se_ térá guarida neste
plenário, dispondo que pelo menos aquela parte de quase
dois bilhões de dólares~ destinada à conversão da dívida externa, não seja aplicada nas subsidiárias dos bancoS Credores
mas sobretudo na compra de bónus de dinheiro novo e em
projetes prioritários do Nordeste.
O Sr. Beni Veras- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço o aparte do nobre
Senador Beni Veras.
O Sr. BEmi Veras- Nobre Senador Humberto Lucena,
acompanho com muita atenção as palavras que V. Ex~ tem
pronunciado seguidamente aqui no Senado, quando analisa
a situação económica nacional. Há uma coerência muito grande nos discursos q-ue V. Ex• tem apresen-tado. Eles guardam
entre si uma unidade e revelam, realme.tite, um caminho que
parece ser o adotado por V. EX" e pelo seu Partido. Preocupa-me, há muito, a situação da economia nacional. Este ano
estaremos chegando à economia de 1978----:- são 1_4_~nos perdidos, num país com as potencialidãàes qUe--O -Brasil possui.
A Nação é imensa, a população é relativamente grande,_ o
território é rico e extenso, seria de se esperar que-estivéssenios·
construindo uma nação próSpera, capaz de dar a seus filhos
muitas perspectivas. No entanto, o que estamos aSsistindo
é uma frustração da população que, hoje, tira seus filhos.
da escola privada e os coloca na escola pública, que não funciona bem, que não resolve o caso, que, afinal, sofre na pele
a dor do desemprego, conforme li no penúltimo número da
revista Veja: "A precária situação dos profissionais liberais
de nível médio a alto, desempregados, ao nível de 50 anos,
e que não encontram perspectivas na economia". São pessoas
que passam por uma grande frustração. Esta situação econ6-
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mica vem da confusão que o nosso País tem vivido nesses
anos. Não temos uma linha política e económica adotada nacionalmente e perseguida com determinação e firmeza. Veja
V. Ex• o exemplo da privatização. Vemos casos como o da
Embraer. Aqui no Senado mesmo aprovamos US$500 milhões
para a Embraer há dois anos ou um ano e meio, cientes
·de que essa empresa poderia ser melhorada a essa altura,
no entanto, ela continuou ruim, com grandes prejuízos e consumiu recursos públicos. Da mesma maneira, a Mafersa. Levamos um ano para vendê-la, e ao fazê-lo perdemos US$ 50
milhões. Há outros exemplos de empresas públicas que não
foram n~gociadas no devido tempo, acrescendo o déficit públi~
co do Governo, o que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores
causadores da sitl,!ação de difiçulçl_:;~.des que o País enfrenta,
um dos maiores alimentadores da inflação. Essa situação indica que procuramos caminhos equivocados; fizemos caminhos
ortodoxos, heterodoxos, não escolhemos um caminho coerente de combate à inflação para regularizar a economia nacio~
nal, mas ficamos passeando entre diversas alternativas, procurando conciliar o irreconciliável que s.eria progresso económico
com inflação -coisa que tem se revelado impossível. Então
acho necessário que, a essa altura, encaremos esse fato .de
uma maneira mais realista; é ne-cessário buscar uma solução
que seja hegemonizada no País; para isso acho importante
a Teforma partidária, para que tenhamos cOndições, dentro
do Rarlamento, de criar uma força hegemónica capaz de orientar uma política de maneira coerente e firme. Falta segurança
na nossa ação, na busca de um caminho para a solução da
nossa economia, por falta de organização partidária sólida
que dê condições, realmente, de Se trabalhar com coerência.
Acho que o último exemplo que tivemos de combate adequado
à inflação e que teve resultados para o País foi com Roberto
Campos em 1964 - o que nos horroriza muito, por nossos
preconceitoS ideológicos, mas de fato foi quem conseguiu algum resultado na luta anti-inflacionária. Ele teve o trabalho
de lutar contra a inflação de maneira determinada e ao mesmo
tempo procurou apoiar a população com o BNH, com o Fundo
de Garantia e outras ·medidas que atendiam à base da população que sofre ess.e processo de combate anti inflacionário.
Acho que estamos vivendo um momento muito difícil, as próprias empresas estão sem saber o que fazer, elas não crescem,
iião-investeiD, a··exemplo de-empresas nacionais que têm capital para investir, mas não investem porque não acreditam
na economia, não acreditam no nosso futuro, no nos-so desenvolvimenlo. Essa desesperança nacional anestesia as forças
do País e faz com qu-e vivamos nesSe desestimulo que permeia
todos nós. Gostaria de ter esperanças e considerar que o can:iinho que V. EXl' escolhe e advoga é capaz de resolver nossos
males. entretanto, não comungo com isso. Acho que não há
maneira de fazer omeletes sem quebrar ovos. Se não encararmos com determinação necessária o nosso problema inflacionário, sem meias medidas, continUaremos espalhando o
sofrimento que por 14 ou 15 anos vem esmagando o povo
brasileiro e que poderia ter sido resolvido num ano ou dois
anos se houvéssemos enfrentado adequadamente os problemas que estavam à nossa frente. Acho que não devemos vaci~
lar; temos de escolher o caminho e partir para el~ fortemente,
com coragem e determinação. Só assim poderemos vencer
essa crise em que nos encontramos, muito séría, pela qual
o povo paga um altíssimo preço.
- -O SR. HUMBERTO LUCENA - Grato pelas suas palavras, nobre Senador Beni Veras.
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V. Ex+ tem autoridade para dizer o que acaba de afirmar,'

pelo seu conceito de Senador competente e de alto espíritO
público. V. Ex• pintou um quadro social grave do .País.
Enquanto o ouvia, lembrei-me de como esse' quadro se
agrava quando pensamos no nosso Nordeste, onde a pobreza
absoluta continua cada vez maior, sem que tenhamos qualquer

perspectiva de superá-la.
V. EX' referiu-se ao processo de privatização e deu alguns
exemplos. Nesse raciocínio, gostaria também de alinhar outros. Um deles- V. Ex• deve se lembrar -foi, aqui, objeto
de pronunciamento do Senador Mansueto~ de Lavor, do
PMDB de Pernambuco, quando S. EX' se levantou, no período

do Governo Collor, para protestar contra o process-d de privatização da Cosinor. Não porque S. EX" fosse preconceituo-samente contra a privatização daquela empresa~ mas po!que
denunciava que o Grupo Gerdau, que seria o vencedor,- certamente por ter outras empresas do mesmo ramo na região,
iria comprar aquela empresa pública para depois abandoná-la.
Pois bem, segundo as notícias que estou recebendO~-nOb!e
Senador Beni V eras, lamentavehnente, parece-me que o Senador Mansueto de Lavor tinha razão, pois <?' que se sabe
é que o Grupo Gerdau realmente desãtivou a Cosii:J.ór ,-a1egãii-do que ela era inviável, provocando milhares de desemp~egos
no Nordeste. Eu pergunto a V. Ex• como é que-um--çupo
económico, com um porte importantíssimO, ã níVel il3ciõnal,
iria adquirir uma imprensa pública sem antes se compefletrar
da sua viabilidade? Esse é um fato ilustrativo dos desacertos
do nosso programa de desestatização.
E um outro exemplo, ao qual já me referi aqui neste
plenário, decorreu de um encontro que tive com um advogado
que trabalha para clientes relacionados com desapropriação
de terras no norte do Pafs. Ele me disse haver ganho muito
dinheiro em honorários, sobretudo através de TDA- Títulos
de Dívida Agrária. Ora, qual não foi o meu pasmo quando
esse advogado me confessou que comprou, no leilão da Usiminas, um milhão de dólares de ações e pagou em TOA. Perguntei-lhe qual havia sido o deságio e ele me respondeu que
foi de 60%. Então, na verdade, ele não pagou um milhão
de dólares e sim 400 mil dólares~ o que representou a venda
de uma parte importante do património nacional a preço de
banana para enriquecer um advogado que me pedia, instantemente, que eu trouxesse ao Senado um apelo para que não
se retirasse da lei que regula o processo de privatização as
chamadas moedas podres, entre as quais estão os tftulos da
dívida agrária. Veja V. E~ que são fatos como- esse que
tém que ser evitados.
Por outro lado, quero dizer a V. EX' que concordo plenamente com os seus comentários a respeito da política económica levada a efeito no GovernO Cast<:llo Branco pelo Ministro
Roberto Campos. Na verdade, naquela época eu pertencia
ao PSD e fazia oposição ao Goverilo CastCllO Branco. Mas
tenho que reconhecer que, embora divergindo doutrinarlãmente das posições do Ministro Roberto Campos, nunca deixei de lhe admirar o espírito público. E S. Er conseguiu
realmente uma política de combate à inflação- bem eficaz,
embora a inflação na época não fosse a ele hoje. Mas, na
verdade, V. Ex' tem razão quando lembra que ele procurou,
justamente ao tempo em que combatia a inflação, através
de medidas de caráter monetarista, também introduzir algumas medidas para atenuar a crise social e, portanto, para
amenizar a nossa perversa distribuição de renda, hoje menos
agravada no Brasil.
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Mas, em resumo, lembro a V. Ex• que o seu aparte me
leva a uma conclusão, a de que estou absolutamente certo
com o meu Partido, quando defendemos a necessidade imperiosa, na atual conjuntura, de, tão logo seja julgado o Presidente afastado, Fernando Collor de Mello - se Sua Excelência, porventura, vier a perder o seu cargo e vier, portanto,
a ser afastado definitivamente da Presidência da República
- o Presidente Itamar Franco, ao assumir definitivariteõte
o poder, até o final de 1994, procure mostrar o rosto do
seu governo. Temos quê reivindicar - todos independentemente de partidos e id~ologias - que o Presidente Itamar
Franco defina-se quanto à política económica,_ quanto às políticas sociais. O que a Nação quer hoje é saber, não quem
é que vai ser nomeado para Ministro ou para algum cargo
do_ s~gundo ou terceiro escalão; o que a_ Nação quer saber
é quais são os nossos encargos, quais são os nossos deveres
para resolver os problemas nacionais. E isso passa, sem dtivida
nenhuma, nobre Senador Beni Veras, na minha visão e do
meu Partido, por um pacto, por mais que esta palavra esteja
gasta. Muitos não acreditam nela, mas penso que temos que
bater nessa tecla, porque foi assim que a Espanha resoLveu
os seus problemas em Moncloa, foi assim que México e Israel
solucionaram os seus problemas. Por que é que o Brasil
1!ª-Q pode fazer o mesmo~ através de um grande entendimento
nacional, sob o comando de um Presiden~~ que, se amanhã
assum_ir definitivamente o cargo, em dois anos, que tem uma
q~d_iQili9-~4e _Dt!ljto grande na opinião pública e nos me108"
políticOs-para costurar com a sociedade, passando pelos partidos, -pelos trabalhadores, pelos empresários, GQm um pla"no
económiCo alternativo.
Essas idéias, elas não são propriamente do PMDB,
são idéias pessoais minP,as e d_e grande parte do Iheu Partido.
São idéias que poderão até estar erradas. V. Ex' mesmo,
de algum modo, discorda de algumas delas, mas temos que
nos assentar numa mesa, governo e sociedade (part,idos políticos, empresários e trabalhadores) e procurarmos a safda da
crise, porque ou fazemos isso ou então não adianta m:udar
forma de: governo, não adianta mudar sistema de governo:
geram, apenas, novas panacéias. O que adianta é encontrarmos o caminho para a saída da crise, sob!etudo a c.'l"ise económica e social. Embora eu não seja marxista, uma coisa. pelo
menos estou de acordo com Karl Marx, a economia é quem
comanda a vida. Comanda a moral, comanda a política, comanda a cultura e tudo mais.
Agradeço o aparte de V. Ex' e digo que estou insistindo
em convidar todo o Senado, todo o Congresso e toda a Nação
para juntos repensarmos o Brasil, e repensarmos junto com
o Presidente da República em exercíCio; pofque Creio qtie
Sua Excelência tem condições -Sua Excelência que foi Senador durante 12 anos -- mais do que ninguém tem condições
de fazer esse diálogo com humildade, sem a~:~~oritarismó, como
é do seu feitio. -O Sr. Beni Veras-Queria abusar um pouco da paciência
de V. EX' Acredito que o problema do déficit público tem
que ser equacionado. Não há menos de resolver a situação
se não colocarmos o Estado na sua devida dimensão. Penso
que nós temos um Estado grande e fraco, um Estado enorme
e incapaz de punir adequadamente os que trabalham contra
os inte"resses coletivos. E um problema muito grave que tem
que ser perseguido e enfrentado. Penso, também, que a nossa
inserçãp na economia internacional é uma neceSsidade imperiosa. No caso, não podemos nos deixar perder por ideologias

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRE~SO NACIONAL (Seçáo II)

Quarta-feira 16 10405

e deixar de reconhecer que é necessário que o Brasil se insxra
justamente po~co antes de solicitar o meu aparte, qUe o Presino contexto internacionãl. Para isso, esse acotdo da: dívida dente Fernando Collor de Mello havi_a, por assim dizer, favoreexterna é importante, porque um país tão grande não pode cido às elites. V. Ex• usou uma expressão que dava a impressão
ficar à margem da economia internacionaL Penso que devemos
de que o Presidente Fernando Collor de Mello teria capitulado
fazer um esforço nesse sentido. E acredito qúe, após isso, ante esses organismos que há tanto tempo, cartorialmente,
arrumando o déficit governamental interno e nos inserindo __ vêm recebendo benesses governamentais e se implantando
na economia internacional, nós poderemos - o Congresso tranqüilamente no País sem se preocupar com o aperfeiçoaé o lugar para isso - estudar uma maneira de chegarmos
mento da sua produção e, ao mesmo tempo, o barateamento
a um termo mínimo que nos permita trabalhar de forma única
dos preços e as coisas que possam permítir ou aproximar
no sentido da solução desses problemas graves que delongam a grande massa empobrecida das elites privilegiadas, que constanto. A nossa incompetência tem permitido que o Brasíl tituem justamente o fulcro de toda essa campanha movida
passe quinze anos sofrendo tremendo dano económico, quan- contra o Presidente Collor. Gostaria de lembrar a V. Ex',
do já poderíamos ter encaminhado isso melhor se houvesse
que já deve saber disto, que o descontentamento das elites
mais unidade, mais coru;Ciência no papel que podemos desem- nacionais, capitaneadas, por exemplo. pelo Sr. AntôniciErmípenhar na questão. Agradeço a paciência de V. Ex~ e peço
rio de Moraes, que chegou a dar dinheiro- isso foi declarado
desculpas pela insistência.
em alto e bom som na Comiss-ão -de Inquérito sobre o Sr.
PC_Farias para que este conseguisse vantagens próprias justaO SR. HUMBERTO LUCENA -Estou de pleno acordo
mente a fim de que se evitasse a campanha que_ o Presidente
com as palavras de V. Ex~ Não há dúvida que o déficit público
Collor está fazendo pelo barateamento do cimento - essas
é um desafio, temos que resolver essa questão.
elites magoaram-se e moveram-se para a derrubada do PresiMuitas pessoas c-onfundem défícit público com déficit do
dente Collor. justamente no instante em que observaram que
Tesouro Nacional, quando o déficit público diz respeito à
esse Presidente do Brasil, eleito pelo povo, abriu as importaUnião, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. _çóc;;s_, baixou o nível de importações de artigos de utilidade
Temos que marchar para isso, temos que fazer O processo
nacional, dando, assim, oportunidades a que essas indústrias,
de rolagem da dívida dos Estados que vêm sendo empurrados
_es;sas elites Io~s, fossem cqmpelidas 3c _se_ aperfeiçoar e a
pela barriga. Aliás, no Governo Collor tivemos in-fêlízinente
produzir melhor aquilo que disputavam com o estrangeiro.
uma barganha muito grande a esse respeito·. Vota-mos uma
Citamos como exeinplo a importação de automóveis. Se ·os
lei e uma resolução e apenas um Estado, até hoje, assinou
automóveis brasileiros continuarem a ser vendidos com as
parcialmente a rolagem da dívida, que é o Estado de São
falhas e as insuficiências que os caracterizam, serão esmagaPaulo. E, coincidentemente, o Estado mais poderoso da Fededos, naturalmente, pelos carros importados do Japão e de
ração.
outros países. Quero também destacar que o Presidente CoNo que tange à dívida externa, V. Ex~ tem toda a razão,
llor, no momento em que formulou essa abertura, não teve
penso que temos de nos inserir no contexto da comunidade
absolutamente o propósito de esmagar a indústria nacional,
financeira internacional, porque sem isso não teremos como
mas de estimulá-la n·a·sua produção para que competisse co_m
ter aparte de poupança externa, para ajudar a financiar o
a indústria estrangeira. O graride objetiv·o do Presidente CoHqr
nosso projeto de desenvolvimento, já que não temes condições
era situar o Brasil entre os países do Primeiro Mundo, através
internas para amealhar recursos neste sentido. V. Ex~ está
da qualidade dos seus produtos e da compreensão de que
inteiramente afinãdo com o meu ponto de vista e com o ponto
os países que hoje em dia não se aliarem aos do Primeiro
de vista do meu Partido. E aí volto à questão de que todos
Mundo serão, nos próximos anos, ~ssol_ados por problemas
esses pontos deveriam configurar justamente um programa
chafurdar ainda mais no atraso, conforme dis~e Paul Kennemínimo de emergência - de imediato ---para seis meses,
dy, um dos grandes economistas do momento. Essa obsera partir do momento cm que o Presidente Itamar Franco
vação, sublinhando o propósito do Presidente Collor de coloviesse a assumir definitivamente a Presidência da República,
car o Brasil num plano "vanguardeiro", contrariou neste País
se essa for a decisão do Senado Federal como um tribunal
justamente as fíguras de elite, que foram buscar nos órgãos
político??que vai julgar o Presidente afastado no próximo
de imprensa, que produziram a lavagem cerebral neste País,
dia 22, para depois, então, dentro da idéia do Pacto, chegarprocurando desmoralizar o governo que estava constituído.
mos à segunda fase que é mais de curto e médio prazos,
Justamente este organismo é que, em todos os momentos,
com um Plano Económico Alternativo para dOis aTIOs.
não querem deixar a situação privilegíada em que se vinham
mantendo há muitos governos. Com o propósito de pedir
O Sr. Aureo Mello- Permite-me V. Ex~ um aparte,
a atenção de V. Ex~ para o aspecto benigno da atuação do
nobre Senador Humberto Lucena?
-Presidente Collor, e quem sabe fazer com que reexamine
o ponto de vista ·com que hoje, na qualidade de componente
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço, com prazer, o
de um tribunal que não é de exceção, mas de justiça. poSsa
aparte do nobre Senador Aureo Mello.
reconhecer no Presidente Collor não um responsável por todos
os males centenários que estão aparecendo aí e que também
O sr: Atireo Mello- Quero, inicialmente, louvar a formulação que V .. Ex~ está elaborando no sentido de que, na
não será o Presidente Itamar que os resolverá num passe
de mágica. Porém, analisando, dentro de um ou.tro enfoque,
hipótese de o Presidente Fernando CoUor de Mello v1~ a ser
sinto que esta hipótese de protecionismo das elites não se
destituído das suas atribuições, essas q'estões, que atmgem
fundamenta na realidade,_porque o que o Presidente Collor
de perto o País inteiro, serem encaradas-por todos os partidos
fez foi o seu aperfeiçOamento, embora sem quere_r destruir
que compõem o COngresso Nacional dd II!a":eira con~trut_iva
as elites brasileiras, para que ele pudesse colocar o País dentro
e, assim agendadas, até para que esse Gove~o prcsuJ?udo
do mecanismo dos países do Primeiro Mundo. Desculpe-me
pudesse vir a dar solução a problemas centenános. que afligem
se-abusei do tempo neste aparte.
o nosso País e ã. nossa população. Apenas ouv1 de V. Ex~,

ao
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O SR. HUMBERTO LUCENA - Em absoluto. nobre
Senador Aureo Mello, pois estamos em um debate democrático. Louvo V. Ex~ pc!a permanente lealdade ao ex-Presidente
Fernando Collor. Acredito que uma das grandes qualidades
de uma pessoa, seja na vida privada ou na vida pública, é
a lealdade. E V. Ex~ está demonstrando, mais uma vez, esse
aspecto _da sua personalidade.
Quando me referi à questão do elitismo, foi em um contexto mais amplo, ao falar sobre o chamado neoliberalismo.
Citei até. o exemplo da Venezuela para dizer que a mim parece-me- posso estar até enganado- que o modeJo neÇ~_ijber_ª-I
é elitista por cuidar muito do económico, e esquecer o social,
pelo menos a curto prazo.
Trouxe dados da Venezuela, onde houve um acréscimo
de 8% do Produto Interno Bruto no ano passado, onde a
inflação baixou de 1,5 a 2% ao mês, mas a população ficou
cada vez mais pobre, porque não houve uma distribuição de
renda que continua a ser, por lá, muito injusta e muito perversa.
Não quis personalizar o caso do Presidente Collor no
Brasil, embora Sua Excelência, claramente, pelo seu plano
de governo, tivesse optado pelo neoliberalismo. Ultimamente,
até para se justificar melhor perante os descamisados, ele
encontrou um neologismo extravagante.
Em vez de neoliberalismo, Sua Excelência passou achamar a sua doutrina de social-liberalismo, numa inovação -em
matéria de ciência polútica.
·
Talvez para gáudio de V. Ex~, quero lhe dizer que, apesar
de ter sido o principal Líder de Oposição ao Presidente Collor
neste Senado Federal, pela minha condição de Líder da maior
bancada, sempre respeitei Sua Exce1ência e vice-versa - a
não_ ser durante as investigações da CPJ, quãndo Sua Excelência lançou-me algumas infâmias, às q~ais logo retrib_ui ~m
alto nível. E não fuí o único a ser brindado por S. Ex• No
auge de seu desespero verbal, S. Ex~ atingiu figuras como
Ulysses Guimarães, de saudosa memória, Ibsen Pinheiro e
outros.
Digo a V. Ex• que,_sem_embargoda minha posiç_ão de
Uder de Oposição ao Governo Cõllor, sempre ressalvei alguns
aspectos positivos do seu Goverrio. Penso que não podemos
deixar de ser verdadeiros: ele tinha realmente -pelo menos
demonstrou isto desde o início- um intuito reformista. Procurou realmente lançar alguns projetas ousados que, se vitoriosos, poderiam até dentro de algum tempo levar o País a uma
situação melhor. Mas a questão é que S. Ex! tinha um vezo
autoritário do qual não se libertou. Quantas e quantas vezes
desta tribuna, como Líder da Oposição, lancei-lhe a luva no
sentido de um desafio, para que juntos repensássemos o Brasil,
como estou fazendo hoje com relação ao Presidente Itamar
Franco! Quantas vezes apelamos pelo entendimento nac_ional,_
pelo pacto! Mas nunca houve inicíã.tiva de S. Ex~ nesse sentido.
Reconheço realmente aspectos positivos no Governo do
Presidente Fernando Collor. E não é o fato. de ele estar hoje
envolvido em um processo de impeachment, cujo julgamento
deverá ocorrer no próximo dia 22, que virá fazer Com que
eu me cale a esse respeito. Vamos julgar outros aspectos_
do Governo Fernando Collor relacionados com o problema
da moralização da vída pública brasileira. Infelizmente, S..
Ex~ se_ deixou envolver num esquema de corrupção, o chamado
esquema PC FariaS. lsso até me surpreendeu. Como já disse
- e repito-, apesar de não ter votado no Presidente F'ernando
Collor, de não acreditar nele como President~, por considerá-lo inexperiente, sempre o tive na conta de homem de bem.
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Só me convenci do contrário depois de tomar conhecimento
das provas que foram juntadas aos autos.
O Sr. Raimundo Lira --Permite-me-v. Ex~ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA -Ouço o nobre Senador
Raimundo Lira.
O Sr. Raimundo Lira- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
Sr. Senador Humberto Lucena, estava no meu gabinete ouvindo o pronunciamento de V. Ex~ e entendi claramente sua
preocupação com relação ao crescimento económico e à retoIJlaqa do_Qe_senvolvimento d_o__ País. :Parece-me que a questão
do impeachment foi um pequeno desvio de trajetóriã.. Gostaria
de abordar exatamente o tema central do seu pronunciamento.
É absolutamente necessário que õ Brasil encontre o seu .caminho na retomada do crescimento económico, porque está
acontecendo no Brasil um fenómeno alarmante de empobrecinieiito da maioria da população. Eu já previa que isso ia
acontecer quando estávamos elaborando a Constituição atuaL
Isso porque, ao invés de naquele momento a preocupação
dos Constituintes ser direcionada no sentido de se criar no
País uma base económica, para a partir da ger~ção da riqueza
nacional, da produção, enfim, do crescimento económico do
País se pagar a conta de todaS as conquistas sociais, naquele
momento, mercê de um condicionamento externo, rilercê de
um patrulhamento, fomos obrigados a ingressar pelo carriinho
da distribuição de renda sem a menor preocupação com o
setor económiCO do País. E cito aqui alguns exemplos: houve
uma forte discriminação em relação ao capital estrangeiro,
quando já estava havendo no mundo todo uma abertura maior
para o e_ss_e capital. É o capital internaciqpaJ que puxa o salário
j;iãiã-Cima, que faz o treinamento de mão-de-obra, que desenvolve a tecnologia e que tem cOndições económicas e finance:ir~a~ de realizar os grandes empreendimentos, são os grandes
empreendimentos económicos que geram maiOr- arréCádação
e criam em tomo de si milhares de pequenas e médias empresas no fornecimento de componentes. Discriminamos esse capital de tal maneira que, em 1989, tivemos no País um investimentq .d~_ capital de risco apenas de US$189 mi!hões_, o que
representava, naquele momento, pouco mais de 1% do que
estava sendo investido num país como a Espanha. Num passado recente, o Brasil reçeb.ia mais capital estrangeir:o_ _como
capitill de risco do que a Espanha. Vé V Ex~ que cometemos
Uiri erro de avaliação em não incentivar o ·setoceconómíCõ
deste País. Por outro lado, para que possamos ter um crescimento auto-sustentado,_ predsamos -como _b_em disse_ V.
Ex~ em outro PronunciamentO- antecipar-a refor:ffia constiiucion(!l, inclusive para corrigii algumas distorções -fortíssimas
no que se refere à distribuição de renda neste País. Criamos
privilégios, e, sem dúvida nenhuma, a prática está mostrando
que a m~liorja__ da população __está, _$~_ndo_ prejudicada. Cito alguns exemplos: existeJ!i constitu,ições e~taduais no País cujos
dispositivos possibilitam -se o Goveri1adõr permitir QUe sejam postos em prática- que um desembargador ganhe250
vezes o salário de um professor primário! Existem casos assim
Pelo Brasil afora, o que leva a uma distorção e a uma injustiÇa
sõç}_al incrível, quando o _o]Jje_tivo foí çe[famente no sentido
contrário. É preciso criar condições legais, çonstitucionais,
para que as medidas tomadas no curto prazo, como o ajuste
fiscal ou reformas desse tipo, possam dar respostas positivas
à sociedade_ brasileira. É nesse sentido que_ mais uma vez
r~lemb:ro o apoio de V. Ex\ qu"ando apresentou a idéia de
antecipar, de outubro para março, a reforma constitucional,
haja vista que, se a iniciarmos em outubro poderemos entrar
r
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em um ano eleitoral discutindo uma consfituiçáo:~E COm Úfila

constituição refornlada em palanqUes eleitorais vamos cometer novamente erros grav(ssimoS, como fízeniOS em--1987 e
1988.
Senador Humberto Luce_na,_ é__ imperiosa __!l:_ retomad~ do
crescimento económico, mas medidas amplas, como a reforma
constitucicinal, são aósoluútrric!nte necessárias para que possamos assegurar a- este País um ciclo- econ6micci-longo·, qúe
possa restabelecer para a convivência nacional, no me·rciidO-.
no poder de compra, na vivência humana, essa _gr~nde le:va
de famílias, de brasileiros que ficaram na marginalidade nesses
dez ou doze anos em que o Brasil não encontrou o seu caminho
na gestão de sua economi'a. POrtanto, solidarizo-me com V.
Ex.. no tocante a essas preocupações, mas saliento _que é imperioso e importante a reforma constitucional, que_ t~_m,_t3.mbém
como objetivo a retomada do Crescimerito econônlico. Muito
obrigado, Senador.
O SR. HUMBERTO LUCENA -:Eu é -que agradeço,
nobre Senador Raimundo Lira. O que importa é que V. Er
está de pleno acordo com a tese de que nós temos que, gradualmente, nos voltar para a retomada do crescimento. Pllr-ª- isso,
é necessáriO- que o novo Governo defiil~ aS Suãs ~irefri~s.
para que a opinião pública possa saber a que veio, ·quais
são realmente os seus objetivos finais. ACredito que todos
nós estamos plenamente solidários com a idéia de um amplo
entendimento em torno de um pacto do qua} possa resultar
a saída para a crise que atravessamos.
_. __ _ ·
.
Quanto à revisão constitUciOnal, V. Ex•- diz muito bem,
estou plenamente de _a~o_rdo com a sua ~t~cipação pata IJHI_i_Q
do próximo ano, porque rfãO have_ria sentid<? anteciparm.p~
o plebiscito e ficarmos esperãndo até outubro pata ini~íarmqS
o processo de revisão constituciOnaL
O Sr. Ney Marruihão __:..: Pe-miite-me-V. Ex~ um aParte?

Quarta-feir[\_16

10407 ·

Uma luta titânica, tal qual a do Presidente Fernando _CoHor
aq m~.~.er CQm essas elites. _E, mais: v. -Ex~-tem-iazão quando_
diz que essa Constituição foi feíta, tendo como prlsrria o Leste
Europeu e o Muro de Berlim, que não existem mais. O que
há hoje em dia é a competitividade. Tive a poSsibilidade;
Senador Humberto Lucena, de conseguir o apoio unânime
do Senado da República- onde, mais tarde, terei a oportunidade de_fazer um pronunciamento sobre a política exterila
-,de 81 Senadores brasileiros, tendo pego, por último, a assinatura do Senador Jarbas Passarinho, para apoiarem as entradas
da Chiila Comunista e da China Nacionalista no GATT. A
u.tiiãC>e a competitividade prevalecem. V. Ex• tem razão. Te.:.
mos que modificar essa COiJ.stiti.iição Federal, e isso deve ser
feito agora. No meu entender, ela tem 78 artigos de direitos,
46,de garantias, 4 de deveres e um de produtivid:;tde. Precisa_:mos mudá-la, precisamoS melhorá-la,- para que o caminho
dO desenvolvimento que V, Ex\ neste instante, defende, seja
de êxito. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Estou grato a V. Ex•,
Senador Ney Maranhão, pelas palavras iniciais que muito me
~nslbili7:arain; lembrando, inclusive, o nosso convívio na antig-~úiliiiiç3 PSD-PTB ao tempo do Presidente Juscelino Kubitscheck e do Presidente João Goulart.
-No mais, quanto à revisão constitucional, insisto em dizer
que a minha tese e a do meu Partido é no sentido da antecipa:ç·ão sem,- Jitf ~ptanto, entrar no mérito do que tem que
ser rtiformado. Essa é uma questão que será entregue à soberania do Congresso revisor_ que há de instala~-s-~ no País a
partir- espero e confio .......: de maio do próximo ano.
O Sr. Amir Lando- Permite-me V. Ex~ um aparte?
-O SR. HlJMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex• com prazer.

-0 Sr. Amir Lando-- Nobre Senador H~mberto Lucena,
em primeiro lugar, m3.nifesto a noSsâ soHdàriedade aO discurso
de V. Ex~ que, na condição de Líder inconteste e condutor
O Sr. Ney MaraDltão- Seriador HU.mberio-i.:ucena, V.
do nosso Partido, hoje brinda este Senado da República,
Ex.. é um dos poucos homens pú,blicos, neste País, conhecedor
acentuando um aspecto importante a que V. Ex~ se referiu
profundo dos problemas nacionaiS. O pronunciãineD.to que
V. Ex~ está proferindo, hoje, da tribuna do Senado Federal, de que realmente existe um Governo diferente. É verdade.
Trata-se de um governo transitc)rio, de um governo interino
a respeito do desenvolvimento, retrata muito _bem isso~ V.
que ainda não teve oportunidade de mostrar a sua cara, como
Ex~ tem toda razão. Quando DepUtado :F'ei::Jeiã"I, nO velho
V. Ex~ situou. Porém, não o fez por força das injunções instituPSD, no Rio de Janeiro, em que éramos coligados com o
cionais. Estamos vivendO um período -de processo de impeachPTB de Getúlio Vargas, o nobre Senador sempre teve a preoment. É um perlodo atípico. É o que chamo de o limbo do
cupação também pelo social. Acompanho os pron-unciamenPresidencialismo em que temos um Presidente efetivo afastatos, os artigos de V. Ex~ nesta Casa, e eles são dentro
do, um substituto em exercício. Claro qu~e ainda não temos
dessa linha. V. Ex~ há de concordar comigo que desde os
um didatismo, uma experiênCia anteriõt, que possa oferecer
tempos de Getúlio V:argas, a luta pelo desenvolviJt:!.<;f!tO é
grande. O ex-Presidente criou a CSN, a Petrobrás, bem como · -algUns rumOS para: melhor condução desse período que deve
ser, Sbbretudo, leve, sem traumas., Parece que nesse _ponto
lutou contra as multinacionais que, _àquela época, ganhavam
o Governo se hOuve bem. Tomou iniciativas importantes,
mais de 500 mil Por CentO ao -ano; não se contentando com
como V. EX" acentuou, como o ajuste fiscal. Fez tudo o que
menos. V. Ex~ há de se lembrar também do ex-Presidente
e!i:tava a seu alcance,~Eotretanto, não poderia dar ao País
,Jânio Quadros, que tentou igualment~ mexer nessas elites.
-plano definitivo, porque o transitório não' pode - é eviNão sei por que, nias S. Ex• falava nas forças ocultas. _Ess~s
forças ocultas, Senador Hun1berto Lucena, no meu entender aente - conciliar-se com o definitivo, que viesse dar a este
País o rumo que a Nação brasileira reclama com urgência.
-V. Ex.. também ·asCOilhece -.são os-cartéiS; o-s-oligopólios.
Esperamos que essa transitoriedade seja efetívamente consuTivemos a oportuD.ídade de mostrar aqui, que, desde a agriculmada no dia 22 de dezembro com o julgamento final do Presitura, a pecuári:i;"ã-fiidústría leve e a pesada, quatro ou três
dente da República: ou Sua Excelência retorna, ou· será afaSempresas; quer sejam multinacionaiS-' oU- nãdáriã.ls-, dominam
o ranking neste País, numa porcentagem que vãria entre 52 tado definitivamente. Parece-me que isso constitui a aspíração
do Brasil. Temos certeza de que este Goverrio irá rever -o
a 86%. Nobre Senador, é mllito difícil a luta q~:J:e o Governo
papel-e as funções do Estado, principalmente na distribuição
está tendo. Se, aman-hã, o PreSiden-te Itamar Franco ficar
da justiça. É fundamental que o Governo tenha um pape~
em deflliii:ívó- riá Pré-Sidência, Sua Excelência te-i"á igualmente

O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex• com pra-

zer.

um-
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efetivo na economia, como V. Ex• acentuou. Não podemos
admitir a possibilidade de reeditar aqui o Iaisser~falre, o
laisser~passer. A História está aí ao menos para qUe não
se repitam os mesmos erros. Ela nos oferece a possibilidade
de filtro, a firri -de que a sociedade Õão mais realize aquilo
que é impróprio, servil e injusto. A meu ver, vamos realment_e
marchar e redefinir o papel do Estado. Teremos que-, necessa~
riamente, atuar de forma decisiva na econOmia' biã:sUeir~-;
buscando a justiça social, pOi'que não vamos -conSirlifr UM
imenso Brasil, um Brasil progressista em cima da miséria e
da fome, de hoje, de quase quarenta milhões de brasileiros.
Esse é um quadro desalentador, mas teremos a boa vOntade",
o desejo de acertar, a honradez, a dignidade deste Governo.
Tenho certeza de que esses serão os grandes ingrediente~_
para enfrentar cóm sucesso um quadro real adverso. O nosso
Partido, como V. Ex• diz, está com a bandeira içada dos
mesmos princfpios pará dar ao País a contribuição q~ t_an~~
necessita para a governabilidade. Por isso, só tenho a parabenizar V. Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA- As palavras de V. Ex•
vêm ao encontro do meu pronunciamento em gênei-0, nUniúo
e grau. Ninguém mais do que o nobre Senador tem autoridad~
para proferi-las, sobretudo quando a Nação tanto deve à sua
competência, ao seu espírito público_ e ao seu patriotiSJl!O
na atuação como Relator da ComisSão P3rlarrientar de "Inquérito que investigou as denúncias de_ Pedro Collor de Mella:
contra as atividades de Paulo César ·caValcante Filrias:- Nobre
Senador Amir Lando, V. Ex•, hoje, merece as homenagens
deste País pela sua conduta retilínea, à frente daquele órgão
técnico e misto do CongreSso Nacional.
Sr. Presidente, é preciso muito mais do que uma mera
reforma fiscal. Mutíssimo mais do que um simples ajuste fiscal
de fim de ano para socorro das finanças públicas, em
face da inexorabilidade do curto prazo. Faz-se urgente cada
vez mais o estabelecimento de um amplo entendimento político, que insiSto em clasSifiCar de- paCto social, por maiS que
se possa considerar desgastada a expressão, pois que sempre
estou a espelhar-me, como tenho repetido à exaustão, nos
famosos "Pactos de Moncloa,., celebrados anos passados na
Espanha. O que adVOgo é o concerto de interesses que envolvem todos os agentes económicos, empresários, trabalhadores_
e Governo, para que _se estabeleçam formas capazes de arrefe~
cer, com a necessária e possível rapidez, o enorme conflito
distributivo, que é a expressão oortcreta·maior do nosso dese~
quilíbiio sócio-económico.
-Significa dizer, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a existência
de um programa definido, com políticas claras de emprego e
renda, câmbio, juros, de regulamentação e privatização,
que ajuste minimamente a ecOnOmia no-curtO- pra-zo -e· a ·prepã~
re, para que, a médio e longo prazos, possa dar o salto m~is
fundamental: a indispensável realização das reformas estruturais. É o que devemos esperar, no meu entender, que-advenha
do Governo Itamar Franco após o impedimento definitiVO
do Presidente afastado, se essa for a decisão do Senado, para
que se atenda concreta e efetivamente aos anseios de toda
a Nação.
Sr. Presidente, ao deixar esta tribuna, desejo, como Líder
do PMDB nesta Casa, já que hoje se encerra ~ uma sessão
legislativa ordinária, congratular-me com
EX' e todos os
demais membros âa Mesa, com os Srs. Líderes de Partido,
com todos os Srs~ Senadores pelo trabalho que realizamos
durante 1992. Pois, apesar das críticas, muitãS vezes apressadas-
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e injust~, pudemos. ao final, conforme um balanço que ontem
.procurei fazer neste Plenário, nos_ ufanar de t~r produzido
algo de mUitO eficiente para os destinos do País. Tivemos
resultados a nível de elaboração legislativa, pois que produzimos vários diplomas legais, tanto com o concurso separada·
mente da_ Câmafa e do_ Senado como com_ o do Congresso
~acional e~ su~s sesspes conjuntas. _Sobretudo, o ponto mais
é_l.l~o dq_Çc;mgr~s~q-~acional, sem dúVida, durante esta sessão
legislativa que estamos a concluir no dia de hoje, foi a maturidade política a que pudemos chegar com a instauração de
u~a Çomissão Parlamentar de_ Inquérito para apurar denún~
cias gravíssimas, não apenas quanto a determinadas pessoas
que teimavam em fazer tráfiéo de influência no Governo,
mas também contra o__próprio S~nhor Presidente da .Repúw
blica._ E o mais importante nisso· tudO é que toda essa ação
_do Congresso Nacional, seja na CPI, seja posteriormente no
piocesso ·de impeachment, que está para terminar este mês,
no Senado Federal, realizou~se num clima de absoluta normalidade constitucional. Signífica que -as instituições --democráticas no Brasil fortaleceram-se, amplamente;·como um exemplo notável para os demais países da América Latina.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex•, nobre
Senador Cid Sabóia de Carvalho.
- O Si". Cid Sabóia de Carvalho- Senador Humberto Lucena, talvez seja o último aparte que V. Ex~ recebe nesta sua
presença hoje na tribuna do Senado Federal. Foi muito <?por~
tünà ã narrativa que vai-chegando ao seu final, porque culmina
eóm a -visão do que tenha sido o ano político de 1992, no
que cabe dentro do período legislativo. V. Ex• tem razão
quando bem afirma que a maturidade foi alcançad.a e que
a Constituição amadureceu neste ano para produzir os seus
melhores frutos, as suas melhores conseqüências na fiscalização-democrática, na manutenção do poder do povo, enfim,
nos princípios básicos da informação do poder em sua fonte,
que é a vontade popular. V. Ex~. recebeu vários apartes,
vários foram os debates_. Portanto, quero, como último aparteante, por certo, dizer a V. Ex~. do agrado de ter escutado
essa oração, que, como o. ano político, foi também muito
madura e muito proveitosa. Muito obrigado.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Muito obrigado a V.
E_X:·-~ ~obre Se!!adq_r Cid"_ ~abóia __Qe (Jlrvalho, que tem se
revelado, neste Senado, um dos parlamentares mais atuantes
qUe já conheci no Congresso Nacional, sem que isso·represente
nenhuma generosidade. Trata-se de fazer justiça a·-v. EX',
neste instante, como Líder de nossa Bancada nesta Casa do
Congresso Nacional.
O Sr. Antonio Mariz- Senador Humberto Lucena, V.
EX'. me concede um aparte?

0 SR. HUMBERTO LUCENA - Concedo o aparte a
V. EX'.
O Sr. Antonio Mariz- Senador Humberto Lucena, queto também congratular-me com V. Ex• _pelo brilhante discurso
que está proferindo, sobretudo quando enfatiza pontos de
s~a i~portâncía ,;n.o programa .. partidárici do PMDB, que
V. EX'. com tanto brilho lidera nesta Casa. A análise que
V. EX'. faz da realidade bras.ileira e, acima de ·tudo, as propostas que oferece ao Senado no que diz respeito à retomada
do desenvolvimento. à correção das_ desigualdades _sociais,
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a um novo enfoque ~a distribuição de renda no Brasil, tudo
isso honra o seu posicionamento e enaltece a sua partiCipação
na vida pública brasileira. O mesmo ocorre quando assinala
a importância do trabalho legislativo este ano. ocasião em
que, sem dúvida, o Congresso Nacional pôde eXerCer, em
plenitude, os poderes constitucionais que lhe são deferidos.
Creiõ -qtie o Congresso_ tem, de fato, razões de justo orgulho
pelo trabalho realizado nesta sessão legislativa de 1992; e
V. Ex• salienta isso com muita prop-riedade, em termos -adequados ao momento históriCO que vivemos._ -Por tuôo isso,
só me resta parabenizá-lo por seu discurso e deixar aqui a
minha solidariedade às palavras que acaba de pronunciar.
O SR- HUMBERTO LUCENA- V. Ex•. me emociona
profundamente com o seu aparte, nobre Senador Antonio
Mariz, sobretudo por ser V. Ex~ quem é. O Congresso Nacional, a Nação inteira já lhe conhecia, mas, talvez, não tivesse
a noção exata da dimensão do seu valor. V. Ex• o demonstrou
agora como Relator da Comissão Especial do processo de
impeachment contra o Senhor Presidente afastadO, Fernando
Collor de Mello, quando se houve con;t absoluta isenção, espírito público e competência.
··

O Sr. Iram Saraiva - Permite-me V. Ex• um aparte,
nobre Senador Humberto Lucena?
O SR- HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex• com muito
··prazer.
O Sr. Iram Saraiva --Nobre Líder Humberto Lucena,
V. Ex•, senlpte lúcido nos seus pronunciamentos, na sua preocupação com as questões nacionais, não seria diferente hoje,
quando faz um pronunciamento importante à Nação no momento em que vivemos a angústia de, mais uma vez, estarmos
no meio de uma ponte da transição. Parece-me, Líder Humberto Lucena, que não atravessaremos sem que haja, como
V. Ex~ discorreu muito bem no seu pronunciamento, um trabalho por parte de nós, Congressistas, que somos responsáveis
também pelas soluções dos problemas nacionais. O Brasil
inteiro já reclama o término dessa transição. A Nação já não
suporta mais discutir e não ter as soluções para a brutal recessão que vivemos. A camada social inferior não entende por
que ainda se tributa tanto com juros elevados neste País.
Por essa razão, concordo com o pronunciamento feito hoje
por V. Ex~, Líder do PMDB, porque não é mais só um alerta,
mas um chamamento à responsabilidade, visto que cabe a
todos nós encontrarmos soluções para os ímpasses. A esse
fenómeno que azarou o País, tenho certeza de que, no dia
22, colocaremos termo. É preciso que, a partir daí, também
a Nação comece a respirar aliviada, mas, para isso, temos,
aqui, no CongresSo: Nacional, que ajudar Itamar Franco a
encontrar soluções para os problemas. Gostaria apenas de
participar do seu pronunciamento, atrevidamente, para d~er
lhe que, de minha parte, V. Ex• tem todo o_ apoio. Portanto,
venho solidarizar-me, cumprimentando-o como Líder e como
homem que busca realmente soluções para os impasses que
estamos vivendo. Parabéns.
O SR- HUMBERTO LUCENA - Muito grato, nobre
Senador Iram Saraiva, pelas generosas-palavras, que me deixam bastante reconhecido por ser V. EX' uril homem público
que, ao longo de sua carreira política no Estado de Goiás,
tem-se revelado um dos mais, autênticos representantes do
povo na vida política nacional.
Acredito perfeitani.ente, cOrria bem diz V. E~;-que; á"
partir do momento que o Senado vier a decidir, em definitivo,
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no próXimo dia 22- espero e confio -, a respeito do julgamento do Senhor Presidente da República afastado, Fernando
Collor de Mello, o Presidente em exercício, Itamar Franco~
assumindo definitivamente o Governo~ venha realmente a se
definii perante a Nação, contando com o apoio, sobretudo,
daqueles que conhecem mais de perto e que acreditam no
se ti patriotismo, no seu- espirita público, na sua honradez,
características essas que são presenteS na personalídade do
Presidente em exercícío. ·
·
O Sr. Aluízi., Bezerra- V. Ex~ me permite um aparte,
Senador Humberto Lucena?
O SR- HUMBERTO LUCENA- Ouço V. Ex• com prazer, nobre Senador Aluízio Bezerra.
O Sr. Aluizlo Bezerra- Nobre Líder Humberto Lucena,
não poderia deixar V. Ex~ concluir o pronunciamento que
fai sem antes fazer" referência a um po'nto importantíssimo.
Ao apontar as propostas neoliberais, que devem ser corrigidas,
dado que uma proposta de desenvolvimento deve ter como
núcleo a medida de todas as coisas, ou seja, o homem, V.
Ex• mostrava, com muita propriedade, os vícios das mesmas,
entre os quais_ o fato de submetermos o nosso programa de
desenvolvimento às determinações do Fundo Monetário Internacional e às imposições, no nosso caso, dos Estados Unidos,
q·.:u:ntaz resUltados nefastos-ao plano social. Como exemplo,
V. -Ex• citou .o caso recente da Venezuela, que adotou um
programa neoliberal e, como conseqüência, sofreu duas ameaças seguidas de golpe de estado, resultado da desigualdade
do acesso aos bens de consumo, ao emprego. Esses programas
tiveram como base o reerguimento da economia de uma forma
teórica, marginalizando largos setores da população. Essa é
uma questão importante, colocada por V. Ex• como balizaniento para defender uma proposta que tenha, por base,
um desenvolvimento com a elevação da qualidade de vida
da população. Vale ressaltar que as propostas neoliberais oferecidas à Venezuela, à Bolívia e a alguns outros países estão
trazendo um_ custo social tão elevado que as vantagens não
se justificam pela marginalização da larga maioria da populaçãO. Portanto, parabéns ao pronunciamento· com que nos brinda nesta tarde, especialmente por apontar e trazer a ·esta·
Casa os defeitCJS de uma proposta que já é do conhecimento
não só nossO como da população latino-americana. A sugestão
de V. EX' diferencia-se por ·defender o desenvolvimento e,
no seu bojo, a elevação da qualidade de vida da população.
O SR- HUMBERTO LUCENA- Obrigado, nobre Senador Aluísio Bezerra, que revela, no seu aparte, não só a
sua grande afinidade com o nosso pensamento, que, de resto,
é o pensamento PMDB, o ·qual V. Ex• tão bem representa
no Estado do Acre, mas também a sua experiência, a nível
de América Latiria, já qtie é um dos Senadores que mais
tem trânsito nessa área internacional e que conhece mais de
perto todos os problemas a que aqui me referi, particularmente
no tocante a Venezuela.
O Sr. Pedro Simon- V~ Ex~ me permite um aparte?

O SR- HUMBERTO LUCENA- Com muita honra, ouço
o nobre Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedr-o Simon- Nobre .Líder, mais uma vez V.
Ex~ vem a esta Casa e faZ Uin importante pronunciainento,
não apenas ao Senado mas a este País. Não há dúvida de
-que· óóS -todOs teirioi que rios-aprofun.dar sObre o -pronúnciamenta de V. Ex•, pela sua seriedade, pelo seu conteúdo e
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pela nossa responsabilidade. Se a sociedade brasileira foi às
ruas proclamar- a sua revolta contra a realidade deste País,
se a Câmara dos Deputados, por 441 votos, dete;rminou o
afastamento do Presidente e se esta Casa, na próxima quartaferia, haverá de decidir sobre essa matéria, temos a responsabilida de de não apenas decidir mas também de falar a
esta Nação. Primeiro, gostaria de falar sobre a reunião de
quarta~feira. Senador Humberto Lucena, assim como todos
nós estamos indo para essa votação com a mais absoluta res~
ponsabilidade dos nossos deveres desde o início, convém que
se diga - e V. Ex~ foi quem encabeçou em primeiro lugar
o requerimento solicitando uma Comissão Parl3mentaf dé
Inquérito~ que a Comissão Parlamentar de Inquérito foi cons~
tituída para apurar as denúncias do Sr. Pedro conor-coritia
o Sr. PC Farias. Se vieram fatos novos ql!:e _c_Tly_oly~~~J!l a
figura do Presidente, não foi porque criamos uma CPI, mas
porquc os parlamentares foram em bu::;ca _desses fatos, foi
porque esses fatos apareceram. Foi a revista Veja fazen<;19
denúncias; foi o seu irmão falando na rádio, no jornal, na
televisão; foram testemunhas que apareceram. e essas teste~
munhas, primeiro, falaram à sociedade para, depois, falar
na Comissão Parlamentar de Inquérito. Não foi a Comissão
Parlamentar de Inquérito, não foi a Câmara dos Deputados,
não _foi o_ Senado que saiu em busca de fatos que envolvessem
o Presidente. Nós constituímos uma CPI para investigar as
denúncias do Sr. Pedro Collor contra o Sr. PC Farias. Durante
todo o andamento dos trabalhos da CPI, da Comissão Especial
do Impeachment e, agora, aqui, no Senado, estamos agindo
com a mais absoluta isenção e responsabilidade. Sempre dizemos e repetimos que não podemos, seja qual for a õõssa
posição, deixar de agir como cidadãos que pertencem efetiva~
mente a um tribunal e que, nesse sentido, vai faz~~ o _seu
julgamento e_ dar o seu voto. O que lamento é que já estamos
praticamente na reta final dos trabalhos e, até agora, só ouço
pronunciamentos do Sr. Fernando Collor de Mello - como
a entrevista que Sua Excelência-concedeu à imprerisa eStrarigeira ~em que ele aparece como mártir, como vítima, como
se nós estivéssemos usando os argumento::; e a máquina p8ra
usurpar o seu mandato de Presidente da República. VoltO
a repetir: as acusações estão aí, a Nação está aí, a sociedade
está aí, a imprensa está aí. E essa mesma imprensa ·está
dando ao Sr. Fernando Collor ampla oportunidade de_ falar
sobre a questão; Sua Excelência apareceu no Fantástfcó,
falou à imprensa estrangeira, aos jornais, às revísta-s, ·mai,
até agora, não disse uma palavra em sua defesa, nenhurila
resposta àquilo de que é acusado. Digo a V. Ex\ aqui e
agora, que votarei a favor do Sr. Collor se ele_mostrar que,
na verdade~ as acusações não são v_erdadeiras. Só darei o
meu voto após a última palavra da defc::;a, porque, até então,
tenho o direito de esperar que surja algum ·argumento novo.
Mas, até agora, estamos na expectativa, esperandO Que Venham esses argumentos. Por isso, o PresiOeiüe C6ll6i diZeià imprensa estrangeira que não temos isenção, arg·umentãndo
que nós, Senadores, devíamos agir como juízes e não como
políticos, que estamos fugindo da nossa responsabilidade, isso
eu não aceito. Creio que falo em nomê de tod6soss:ênadores·
desta Casa, porque estamos buscando a verdade, doa a quem
doer. A grande verdade é que queremos fazer o nosso julgamento com isenção. Creio, Sr. Senador, que, a- esta ·altUra,
quando se aproxima o dia em que teremo::; talvez a sessão
mais marcante da história do Senado, é importante salientar
que aí está o Supremo TribunarFcdt:ral, qtie al está õ-Presldente do Supremo presidindo o Senado na hora das decisões,.
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aí está a Câmara, aqui estamos nós, aí está a imprensa, aí
está a sociedade, na mais ampla liberdade de debater e discutir
falar em rádio, jornal, televisão, chamando a imprensa, fazendo o que bem entende, só que, infelizmente, isso é feito apenas
com o objetivo de denegrir a imagem desta Casa e não com
o 9J.?jetiv() de se_ defender das acus~ções que pesa!TI_cop.tra
Sua Exelêncía. Feito isso, quero mais uma vez felicitar v:
Ex~.-Não há _dúvida de que estamos vivendo um grande mo~
mento. A ser confirmada a decisão no próximo dia 22 ou
23, teremos uma responsabilidade muito grande e até atrever~
me-ia a dizer que a temos if1dept;::n_cj.ente_m~nte _çiQ r_esulta.do._
O CõOgi'eSSõ-hoje, seg-urido- a nova Constituição, tem enormes
responsabilidades-:_~~ abrirmos a n~va __c_g_n~~i~triç_ão_.__verificaié"riiOs gue-Os Poderes desta Casa são imensos. Agora, ao
l~~o -~-q_ po_der, es!~- a responsabilidade, ao lado daquilo que
é entregue ao Congresso, está a sua r~sponsabilidade. Lembro-me~ estava aqui no Congresso Nacional, como Senador
da R~pública e D~putadq Federal~ que, praticamente durante
os anos do regime militar, nenhum empresário ou entidade,
como a CUT ou a OAB, ia ao gabinete de um Senador ou
de um Deputado, pois não tínhamos nenhum poder, as defi~
sões eram feitas nos labirintos do sistema, do Governo e não
dentro do Congresso Nacional e da liberdade. Mas se o povo
olha para nós, temos de responder, e creio que, neste momento, a reSponsabilidade que nos cabe, como V. Ex~ salientou,
é de um grande entendimento da governabilidade e d3. partici~
pação. Nesta hora, nobre Senador, não podemos seguir a
rotina, como diz a imprensa: o PMDB, o PDT, o PT e o
PDS lançarão seus candidatos à Presidêncía da República.
-Já diZem alguns que o nosso amigo Paulo Maluf, que já tinha
se definido parlamentarista, estaria revendo sua pQsição, por~
que as pesquisas lhe dão boa cotação para a Pres'idência da
República. Dizem também- o que não acredito- que Lula,
que já havia se manifestado parlamentarista, estaria revendo
sua posição, porque as pesquisas lhe colocam em primeiro
- -hJgaf". 0 que pode acontecer é que, daqui a pouco, sairão
por ~í o Sr. I:.ula, o Sr. Brizola, o Sr. Quércia, o Sr. Maluf,
o Sr. Antônio Carlos e quem mais quiser, com as suas candidaturas à Presidência. É claro - e sabemos disso --que,
num Governo como este,numa hora como esta, a coisa mais
fáCil, posso dizer, é fazer oposição. Somos op-osíçãó, é o que
sei fazer, tenho dificuldade em se_r _gçverno, mas nã9 há rn_oriieiito mais propfciÜ do que este, em que temos um Presidente
-da República sem o voto popular e apenas com a votação
da Câniara e do Senado, em que temos uma sociedade buscando uma nova realidade. A coisa mais fácil é sair por aí e
dizer: 'Vote em mim, porque eu vou resolver." Mas creio
que o importante, dentro do discurso de V. Ex•,écolocarmos
acima dessas paixões, ~cima das candidaturas, acima dos interesses, a nossa responsabilidade perante a sociedade, para
encontrar a forma de busc~rmos a g()vern_abilidadee o entendi:
mente. Não é hora das definições ideológicas, como a reforma
agrária; isso pode ser feíto na hora do Sr. Lula, do Sr. Brizola,
do Sr, Maluf. Agora é hora da governabilidade, no que e
como nós podemos chegar a um entendimento em torno do
pensamento da sociedade. Alguém diz: "Mas o Presidente
Itamar está fazendo um discurso numa tendência mais à esquerda, mais popular". Eu não vejo isso, porque creio que
uin Pi'eSideríte da República pode dizer que temos que debater
o preço dos remédios e os demais problemas sociais e isso
não _significà que seja umã posição ni~íc~) de e~quÚda. Pelo
--·c-ontrário, creio que este_ Congresso dev~ ver com respeito
um Presidente da República que diga que também está preocu~
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pado com o lado social. Por isso, meu querido Líder, é com
muito carinho e com muito respeito que lhe- feficíto e creio
que o pronunciamento que V. Ex~ faz, em nome do nosso
Partido, é o pronunciamento que cada um de nós e todos
nós temos a obrigação de fazer, dando a nossa colaboração
para estarmos presentes e termos condições de chegar lá.
Dizem que pacto já é uma palavra usada, desmorafizada,
ridicularizada, que esse negócio de entendimento existe há
muito tempo, que cada vez que muda a situação, que há
um fato novo, fala~se em entendimento e ele não acontece.
Mas acredito que pode acontecer. Acredito que nunca houve
um momento na história deste País tão importante para que
isso possa acontecer. Tenho feito a comparação com o General
Eurico Dutra que sucedeu o Estado Novo. Elegeu-se Presidente numa hora de intranqüilidade e de interrogações, através do PSD, que representava os velhos Cacii:J.ues e interventores do Estado Novo. Eleito Presidente, não só aceitou diminuir o tempo de seu mandato de 5 para 4 anos, comO foi
além: buscou para governar homens da UDN; ao lado dos
interventores que governaram com o Estado Novo, os qUe
vieram do exílio, que vieram de fora e assim ele fez um grande
governo de entendimento entre toda a sociedade. Estamos
vivendo um momento em que, se temos um homem na Presi·
dência da República, somos responsáveis, porque ele está
lá pela ação e pela atividade do Parlamento brasileiro. Deixá-lo lá, isolá-lo ou exigir que ele faça escolha de dois ou
três para ficarmOs do outro lado, não é a melhor solução.
A melhor solução é a apontada por V. Ex~: divergirmos, sim;
mantermos os nossos ideais, siin; mantermos as nossas posições, sim; mas sentarmos em torno da mesa e bUs_carmos
aquilo que é bom para este País. Meus cumprimentos a V.

Ex•
O SR. HUMBERTO LUCENA - Subscrevo plenamente
as palavras de V. Ex\ nobre Líder Pedro Simon, que com
sua experiência de ex-GovernadOr de Estado, de Senador
da República, traz uma contribuição valiosíssima a esse debate
no final do meu pronunciamento.
Não há dúvida, V. Ex~ tem toda razão quanto ao processo
de impeachment. Longe de nós que fazíamos oposição ao
Presidente Collor_dc Mello- e éramos neste plenário a maioria: PMDB, PSDB, PDT, PT e PSB imaginarmos que
hoje a situação fosse esta. Naquela ocasião, o que esperávamos
era que o Presidente Fernando Collor de Mello continuasse
o seu governo, executando o seu plano, o qual combatíamosconvictamente por entendermos que Sua ExcelênCiaIlão levaria o País à solução dos seus problemas - como de fato
não levou. Jamais passou pela nossa cabeça a idéia de que
Sua Excelência viesSe --a -se envolver nessa trama diabólica
do esquema PC F3I-iii.S.
V. Ex~ colocou a questão em termos absolutamente reais.
QUando requeremos a CPI, pensávamos- e disso é testemunha o nobre Senador Marco Maciel- que tudo seria apurado
em relação ao Sr. Paulo César Farias, que era uma figura
famigerada, cujo nome já se pronun.-Ciava pelo País afora de
maneira usual e como símbolo do maior tráfico de influência
que já houve neste Pafs, chegando ao ponto de se tornar
um tráfico de influência empresarial, Com a criação da EPC
Consfruções e Participação, que não foi outra coisa senão
o que consta nos autos da CPI do Processo de lmpeachment
- um biombo da corrupção mais desca-rada e vergonhosa
quejá se conheceu no Brasil.
Infelizmente, o PNiiclnte afastado Fernando Collor de
~ello deixou-se envolver au malhas desse esquema. E as

Quarta-(eira 16 10411

provas foram juntadas aos autos. Por isso, aprovamos o Pare·
cer do nobre Senador Antonio Mariz, da Comissão Especial,
que se transformou numa sentença de pronúncia.
E a~.?ra, como a~udiu V. Ex~ - já o tinha dito aqui,
por ocasmo do encammhamento do Parecer Mariz -, vamos
ter a oportunidade, nessa fase final, de ter o julgamento do
Presidente afastado. Haverá, de novo, o contraditório; falarão
os Advogados da Acusação e Defesa. Se o Presidente afastado
Fernando Collor de Mello quiser - e deveria fazê-lo - ,
poderá comparecer a este plenário para ser inquirido pelos
Srs. Senadores. E_.__ afinal, vamos lavrar a nossa sentença.
Repito o que V. Ex~ disse: creio que estamos falando
em nome do Senado Federal. Se as. provas dos autos forem
destruídas, se Sua Excelência conseguir, através de novos ele~e~to~ pel?s seus advogados, fazer com que tudo que o
mcnmma seJa posto por terra, nós, certamente, o absolveremos neste plenário; e Sua Excelência voltará à Presidência
da República - se não conseguir, aí... Se, porventura, SUa
Excelência permanecer na mesma situação dentro do proceSso
-inteiramente envolvido, sem provas que possam inocentá-lo -, evidentemente, não haverá outro caminho senão
condená-lo. Então, Sua Excelência perderá o cargo e, por
força dessa condenação, terá tamhém a suspensão dos seus
direitos políticos por oito anos.
O Senado Federal agirá, ness·e dia histórico- como disse
V. Ex~ -, com~ _um tribunal, não um tribunal togado, m-as
um tribunal poht1co, porque o· Crime não é comum· é de
responsabilidade. Cada um de nós estará agindo em' nome
da instituição, acima dos partidos e das ideologias.
Concordo com a tese do entendimento, que pode nos
levar ao pacto, o qual depende da vontade política do Senhor
Presidente da República em exercício. Se, afinal, vier a assu·
riiii.- definitivamente o Poder. Sua Excelê-ncia tem pré~con
dições que talvez nenhum governante neste País tenha reunido, como já disse, para conseguir" costurar entre o Governo
e a sociedade um grande entendimento que nos leve a uma
saída para essa crise que passa pelos partidos e pelas lideranças
~e todos os segmentos da sociedade, particularmente pelas
lideranças dos trabalhadores e dos empresários. Portanto, va·
mos lutar para que possamos encontrar um plano que não
seja -do Governo; seja de todos; seja do Brasil!
Era o que eU tinha a dizer, Sr. Pi'esidente. (Muito bem!)

Durante o Discurso do Sr. Humberto Lucena, o
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Márcio Lacerda,
2J Secretário.
-O SR- PRESIDENTE (Márdo Lacerda) ...:.. Concedo a·
palavra ao nobre Senador Josaphat Marinho.
O SR- .JOSAl'HAT MARfNHO (PFL - BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-"Sr. Presidente
e Srs. Senadores, o jornal Estado de S. Paulo de hoje publica
notícia que, por sua gravidade, deve ser comunicada a esta
Casa na expectativa de oportuno esclarecimento por parte
do Governo, sob o título: "Corrupção" e com os sub-títulos:
"DNER dribla lei para beneficiar empreiteira". E mais: "Irregularidade no Departamento prossegue no Governo Itamar".
O jornal traz ao conhecimento do público fato ocorrido no
DNER do Espírito Santo.
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No corpo da notícia, o jornal esclarece:

"O Departamento Naéional de EstradaS d"e Rodagens (DNER), ligado ao Ministério dos Trar:lsportes,
resolveu fracionar obras sob sua responsabilidade em
trechos pequenos para driblar a legislação e não ser
obrigado a fazer concorrência pública."
Na mesma página, no outro lado, 0 jornal especifica 0
que ocorreu, sob 0 título: "Dívisão de Obras evitou licitaçãq_'~.
"O Grupo Paviquímica ganhoU mais -duãs 0-briS na-BR~lOl sem concorrência pública. O Chefe do distrito rodo~
viário do DNER do Espírito Santo, Carlos Alberto -Gottardl,
entregou uma obra para a Empresa Sinàpe - Sinalização
e Engenharia, e outra para a própria Paviquímica. As' dUas
obras somam Cr$ 1 ,3 bilhão, o que obrigaria a realização
de licitação ou tomada de preços, mas Gottardí as dividiu
e contratou os serviços por convite.
A Sinape furiciona no Rio, na Estrada do Engenho da
Pedra, 105, em Ramos, mesmo endereço da PaviquímiCa.
"Aluguei um galpão para a Sinape, que é uma empresa pequena" -explicou Elias Esquinazi, da Pavíquímica. Só que,
em São Paulo, o endereço da Sinape também é o mesmo
da Paviquímica- Rua Lavradio, 527, Barra Funda- e o
reprekDtante das duas empresas é o mesmo: Ivan Pestana
de Aguiar. "Até admito que o Ivan possa estar dan.do uma
-- ~ ~ ~mão para a Siitape"- alegou Esquinazi.
Na primeira parte da notícia, o jornal esclarece que o
Assessor de Imprensa do Ministério dos Transportes- disse
que o Ministério nada tem a ver com o problema e explicou
que os distritos rodoviários do DNER têm autonomia para
contratar as obras.
Não pretendo,_ Sr. Presidente, fazer nenhtJma crítica ao
Governo nesta hora, por efeito da O.otícia que- transmito ao
Senado. Quero apenas observar que a autonomia administrativa dos órgãos do ministério não lhes dá o poder do arbítrio; não os separa da autoridade superior do ministro, que
a tudo deve controlar e dirigir na forma da lei.
Transmitindo, assim, a notícia e com essa Observação,
faço-o na expectativa de que o Governo, pela idoneidade
do jornal, pela seriedade com que noticiou o fato, pela gravidade da notícia, preste a esta Casa, nO -tempo· p-r6prio-,- o
esclarecimento devido. Entãõ; farei O coniérít3do C361vel.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Josaphat Marinho, o
Sr. Márcio Lacerda, 2'1 Secretário, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr._ VIÇllmir Campelo.
COMPARECEM MAIS OS SRS, SEl'fADORE"S:: ~
Affonso Camargo - Alufzio Bezerra - Aureo Mello
- Bello Parga - Carlos De'Carli - Cados Patrocínio - ·
Eduardo SupliCJI-. Eva Blay ~Henrique Almeida - Hydekel Freitas- Irapuan -costa Júnior -JoãO França :- Jo~o
Rocha- José Richa -JOSé- SaineV ___:Marco Maciet-Nelson Carneiro - Nelson Wedekin.- Ney Mara~hão_ Onofre Qui_nan -Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Sobre a mesa,
expediente que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É .lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 912/92
Senhor Presidente,
Re'queiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais,
sejam considerados como de licença autorizada os períodos
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compreendidos. entre os dias 19 e .30 de setembro, durante

os qüais estive Presente no Senàdo, sem, no entanto;·ter sido
rtlinha presença computada.
Brasília, 10 de dezembro de 1992. -Senador Jonas Pf..
nheiro.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Cainpelo) -Aprovado
o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~>
-Secretário.
_É _lido e aprovado o seguin_te_
REQUERIMENTO N• 913, DE 1992
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e j)rêvia -distribuiÇão de avulsos para
o Projeto de Resolução n"' 74, de 1991, de autoria do Senador
G3ribaldi Alves Filho,_ que altera dispositivOs do Regimento
Interno referentes à tramitação de propostas d·e emendâ à
Constituição, a fim de que figure Da Ordem do Dia da sessão
seguinte.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992. -Magno
Bacelar.
0 SR. PRESIDENTE (Vàlmir Campeló} _Aprovado
0 requerimento, 0 projeto a que se refere figurará na Ordem
do Dia da próxima sessão.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
· PROJETO DE LEI DO SENADO N• 181, DE 1992
------Acrescenta dispositivos à Lei n"' 8.080, de 19 de
setembro de 1990, estabelecendo normas para 0 exercicio do planejamento familiar.
O Congress_o Nacional decreta~
___ _
Art. V Os arts. 6"', 15, 17 e 18 da Lei n~ 8.080, de
19 -de setembro de 1990, passam a vigOrar Com as seguinte-s
alterações:
"Art. 6<:> • •••••••••••••••••-•••••••••••••••••-•• •v~••-•••••••••

..._e)1--·····························~·······-··------~---~-~
de planejamento familiar.

Art. 15. ............ ~~·························---- ..·-··
XXII -propiciar à população recursos educacionais, científicos e inforinativos para o_ livre exercício
do direito ao planejamento familiar.
Art. 17. ············~····................................. ..
IV- ···················~·················~················--·
___c) de planejamento familiar.
ArL 18. ··•·····~···········································
f) de planejamento familiar. . ......................... .
§ 1~ Nas açóes e serviços a que se refere a alínea
_r do inciso IV deste artigo é vedado qualquer tipo de
correlação com metas demográficas.
- -~§- 2" As ações e serviços de saúde correspondentes_ Çt_o_planejamento familiar executados pelos municípios serão regidos pelas diretrizes e normas técnicas
do· Ministério da Saúde para a política de assistência
integial à saúde da mulher e deverão ser objeto de
programa voltado para a educação, informação, orien~ção e_ pre§tação de serviços que proporcionem condições para decisão consciente_ sobre meios conceptivas
e contraceptivos, assegurada a participação de homens
e mulheres, individualmente ou como casal.
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É possibilitada, de forma complementar ao

Sistema Unico de Saúde- SUS, e segundo diretrizes
deste, a participação de instituições privadas, cte preferência sem fins lucrativos e de natureza filantrópica,
na prestação de serviços e meios de planejarnento familiar, mediante o estabelecimento de contrato de direito
público ou -convênio, sob o controle e a fiscalização
dos órgãos de direção do SUS a nfvel federal, estadual
ou municipal."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições ém COlltrário.
J ustificaçáo
O presente projeto de lei objetiva complemeDtar a Lei
n 9 8.080, de 19 de setembro de 1990, que trata dos serviços
de saúde, acrescentando-lhe dispositivos referentes ao planejamento familiar. Tal alteração encontra fundamento na Constituição Federal, que em seu art. 226, § 7~, ao tratar da família,
reconhece aos casais o direito à livre decisão sobre planejamento familiar e obriga o Estado a proporcionar-lhes os recursos educacionais e científicos para o- exefdéio desse direito,
ao mesmo tempo em que veda qualquer forma de coerção
de insfítuiÇõéS OllciáiS -ou privadas.
----Um primeiro aspecto a destacar no projeto é a vedação
explícita a qualquer tipo de correlação entre planejamento
familiar e metas demográficas.
-Outro pont~ a ressaltar diz respeito à exigência de que
as ações e serviçOs de planejamento familiar executados pelos
Municípios sejam --regidos por diretrizes e normas técnicas
do Ministério da Saúde no âmbito da política de assistência
integral à saúde da mulher.
Dentro_ de limites beri:t definidOs, o projeto permite a
participaç1io de instituições privadas na prestação de serviços
e nieios de' planejamento familiar, desde que obedeçam às
diretrizes do Sistema Único de Saúde e estabeleçam contratos
ou convêriíos sob seu controle e fiscalização.
Assim, a integração dp planejamento familiar aos Serviços
prestados pelo Sistema Unico de S: úde - SUS concorrerá
para a melhoria das condições de vida da população, em especial da classe menos abastada, que geralmente não tem acesso
a recursos educacionais, científicos, técnicos e sobretudo materiais de planejamento familiar.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992. -Senadora
EvaBlay.
LEGISLAÇÃO CITADA
,
CONSTITUIÇÁO DA
.
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

····· ·Art.··m:·· -Ã~·r~;;;ni~:·b~~;~d~··;~ci~d~d~·:~;;;·;;;"'"ci~~
proteção do Estado.

.

§. 7;. ·-F~~ct·;d7,-~7,~ j,ri~~ii>i~~ ·,i~ 'dig~irl1d~, J~·~~~~~ h~mana e da paternidade responsável, o planejamento familiar
é livre decisão do casal, competindo ao ]3st~do pr()p_iciar recursos educacionais e científicos para o· eXei"cído -deSse direito,
vedada qualquer forma coercitiva por pârü~· dei iristituições
oficiais ou privadas.
_
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LEI N' 8.080, DE19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteçáo e recuperação da saóde, a organização e o funciona-
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mento dos serviços correspondentes, e dá outras providências.

Art. ~6~ Estão incluídas ainda no campo de atuação do
Sistema Unico de Saúde - SUS:
I - a execução de ações:
a) de vigilância sanitária;
b) de vigilância epidemiológica;
c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;
_
. . J.I- a participação na foi'nüdação da política e na execu.ção de ações de saneamento básico;
III - a ordenação da formação- de recursos humanos
nã área de saúde;
·
IV - a vigilância nutricional e a orientação alimentar;
V - a colaboração na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho;
VI- a formulação .da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para
a saúde e a participação na sua produção;
VII - o controle e a fiscalização de serviços, produtos
e Substâncias de interesse para a saúde;
_ _ VIII - a fiscalização e a inspeção de alimentoS, água
e b~)?_!das para consumo humano;
IX -_a participação no controle e na fiscalizàção da
produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e
produtos psicoativós, tóxicos e i3.dioativos;
X -o i_ncrel!lentot em sua área de_ atuação, do desenvol·
···
vimento científiCo e tecnof68,ico; · - ·
XI - a formulação e execução da política de sangue
.,
e seus derivados.
· § 1~ Entende-se por vigilância sanitária um cOiijuiito
de ações capaz de eliminar, diminuir Ou prevenir riscos à
sáúàe e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:
I -o controle de bens de consumo que, direta ou iiidiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as
et~pas e processos, da produção ao consumo; e
II- o coritrole da prestação de serviçOs que se relacionam direta ou íildiretamente com a saúde~
§ 2~' Entende-se por vigilância epídemiológica um conjunto-de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção_de qualquer mudança nos fatores determinantes
e condicionantes· de saúde individual ou coletiva, com a finalidad_e de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos.
§ 3' Entende-se por saúde do trabalhador, para fins
desta Lei, um conjunto de atividades que_ se destina, através
das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária,
à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim
como ·visa à recUperação e reabilitação da Saúde dos trabillhadores submetidos aos riscos e agravos advindes das condições
de trabalho, abrangendo:
I - assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de doença profissional e do trabalho;
II- participação, no âmbito de competência do Sistema
Único_ de Saúde_- SUS, em estudos, pesquisas, avaliação
e cOntrole dos riscos e agravos poten·ciais à saúde existentes
no processo de trabalho;
~
III- participação, no âmbito de competência do Sistema
Unico de Saúde --SUS, da normatização, fiscalização, e con-.
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·uole das condições de produção, extração, afmazenamento,
transporte, distribuição e manuseio de substâncias, de produ-

tos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos
à saúde do trabalhador;
IV- avaliação do impacto que as tecnologias provocam
à saúde;
V- informação ao trãbalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os risco-s de acidente de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os res-Ultados
de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de Saúde,

de admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional;
_
_ _
VI- participãÇão na no"rmatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas institUições
e empresas públicas e privadas;
VII- revisão periódica da listagem oficial de doenças
originadas no processo -de trabalho, tendo na sua elaboração
~ -~
-a colaboração das entidades sindicais; e
VIII- a garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor
de serviço ou de todo o ·ambiente de trabalho, _quando _l_l9uver
exposição a risco iniinente para a Vida ou saúde dos trabalhadores.
Art. 15. A União, os Estad.os, o DistritO Federal e -os
Municípios exercerão, em--seu âmbito -adnliiliSti-a:tivo_;_ 3s seguintes atribuições:
_
I - definição das instâncias e mecaniSmos de controle~
avaliação e de fiScitlização--das ações e serviços de saúde;
II -administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
III -acompanhamento, avaliação e divulgação do nível
de saúde da população e das condições ambientais;
IV- organização e coordenação do sistema de informação em saúde;
V- elaboração de normas técnicas e estabelecimento
de padrões de qualidade e parâmetros d~ custos que caracterizam a assistência: à saúde;
VI -elaboração de normas técnicas e estabelecimento
de padrões de qualidade para promoção da saúde do- traballlador;
VII -participação de formulação da política e da execução das ações de saneamento básico e colaboração na proteção
e recuperação do meio ambiente;
VIII - elaboraçâo e atualização periódica do plano de
saúde;
IX -participaÇão na formulação- e- na -execução da política de formação e desenvolvimento de recursos humanos para
a saúde;
X-elaboração-da proposta orçamentária do Sistema
Único de Saúde - SUS, de conformidaQe com o plano de
saúde;
XI -elaboração de normas para regular as ativ1dades
de serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância
pública;
XII -realização de operações externas de natureza financeira de interesse da saúde, autorizadas pelo Senado Federal;
XIII- para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias,
a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas na tu-
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rais como de Jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização;
XIV- implementar o Sistema Nacional de Sangue,
Componentes e Derivados;
-XV- propor a celebração de_convénios, acordos e protocolos internacionais relativos à saúde, saneamento e meio
ambiente;
XVI- elaborar normas técnico-científicas de promoção,
proteção e recuperação da saúde;
XVII- promover articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e -áuiras entidades representativas da sociedade civil para a definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde_;
XVIII- promover a articulação da política e dos planos
- de saúde;
XIX- realizar pesquisas e estudos na área de saúde;
-XX- defiriir ãs "in.Stâncià:S e meCanismos de co"ntrole e
fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária;
XXI- fomentar, coordenar e executar programas e projetas estratégicOs e de atendimento emergencial.

:..\rt: ·"i?:··· À ·.i;;~Çã~·~;!~d'~~~ d;;;;;~;~-~~-(i~ic".;"d;·s~~;j~ "
...,.sv_s compete:

.. .. ~·----'L-:-:-_p_romoy~r a descentt~!i~~çã()_ e__~r_a os Muniçípios- dos

serviços e das ações de_ saúde;
II- acompanhar, coritrolar e avaliar as redes hierarquizac:Ias d.o _Siste.ma Único de Saúde.~ SUS;
III__: prestar apoio técnico e firiãilCeifO aOS-MUniCípiOs
e executar supletivamente ações e serviços· de _saúde;
IV -coordenar e, em caráter complementar, executar
ações e serviços:
a) de vigilância epidemiológica;
b) de vigilância sanitária;
c) de alimentação e nutrição; e
d) de saúde do trabalhador;
V -participar, junto com os órgãos afins, do C9ntrole
dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na
saúde humana;
VI- participar da formulação da política e da execução
de ações de saneamento· .básico;
·VII- participar das- ações de controle e avaliação das
condições e dos ambientes de trabalho;
VIII- em caráter suplementar, formular. executar,
acompanhar e avaliar a polítiCa de insumos e equipamentos
para a saúde;
IX- identificar estabelecimentos hospitalares de refew
rência e gerit sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional;
X -coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde
pública e hemocentros, e gerir as unidades que permaneçam
em _sna organização administrativa;
XI- estabelecer normas, em caráter suplementar, para
o controle e avaliação das ações e serviços de saúde;
· XII- formular nonnas e estabelecer padrões, em ca.ráter
suplementar, de procedimentos de controle de qualidade para
produtos e substâncias de consumo humano;
XIII- colaborar com a União na execução da vigilância
sanitãriã-de portos, aeroportos.e fronteir'as;
XIV - o acompanhamento,. a...~aliaçãb ·e divulgação dos
indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da Unidade Federada.
An. 18. À direção municipal do Sistema Único de Saúde - SUS compete:
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I - planejar, organizar, controlai' e ãvaliar as ações e

os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos
de saúde;
II- particif.t<ii-do pl3rlt!j3mento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único
de Saúde -

SUS, em articulação com sua direção estadual;

III- participar da execução, controle e avaliação das
ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho;
IV- executar serviços:
a)~ de vigilância epidemiológica;

b)
c)
d)
e)

de vigilância sanitária;
de alimentação e nutrição;
de saneamento_ básico; e
de saúde do trabalhador;
V- dar execução, nõ- âmbito municipal. à política de
insumos e equipamentos para·a saúde;
VI- colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar,
junto aos órgãos municipais, estadUais e fede-rais competentes,
para controlá-las;
VII- formar consórcios administ"r3tiVos intermunic'ipais;
VIII- gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros;
IX -colaborar com a União e os Estados na execução
da vigilância sanitária de portos, aeroPortos e fronteiras;
X-observado o dispoSto no art. 26 desta lei, celebrar
contratos e convênios com entidades prestadot;,lS çle serviços
privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução;
XI -=-controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços
privados de saúde;
XII- normalizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação: -

(A Comissão de Assuritos Sociais-- Decisdo Terminativa)

O SR- PRESIDENTE (Valmir Càmpelo)~ O projeto
será publicado e remetido à comissão competente. _
Sobre _a mesa, ofício que será lido pelo Sr. Jl' Secretátio:
É lido o seguinte
.
,
Brasília: 15 de dezembro de 1992

Exm' Sr.
Senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Tendo ·chegado ao nosso_ conhecimento que setores interessados estariam solicitando a V. Ex~ a inserção,:na convoCa'ção extraordinária, da Proposta de EmeD.da à Constituição
n• 7, de 1992, vimos expressar a V. Ex~ o nosso desagrado
por qualquer decisão que implique a apreciação da complexa
matéria, durante o período extra~rdinário para o qual vem
__ _
a ser convocado o Congresso Nactonal.
O ônus representado pelo acréscimo de cadeiras nas numerosas Câmaras de Vereadores compele-nos a combater tal
proposição, cujo eXame seria cabível durante sessão legislativa
ordinária.
Apresentamos, à oportunidade, a V. EX', nossos protetos
de elevada estima e consideração. -Cid Sab61a de Carvalbo
- Raimundo Lira - Amazonino Mendes - Dirceu Carneiro

T

-

.
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- Jutaby Magalhães - Ney Maranhão - Aure_o Mello Nabor Júnior- Amir Lando - Jonas Pinheiro- Odaclr
Soares- Beni Veras- Antônio Mariz.
O Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira da presi~
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O ofício
lido vai à publicação. Sobre a mesa, requerimento que será
~~o pelo Sr. 1' Secretário.
É Jido o seguinte
REQUERIMENTO N' 914, DE 1992
Senhor Presidente,
_ Nos termos do art. 216, I, do Regimento Interno, requeiro
à Mesa sejam solicitadas ao Excelentíssimo Senhor Ministro
da Integração Regional as seguintes informações:
1. A Adutora do Oeste, de capital importância para
o Estado de Pernambuçq_, é tida çomo obra prioritária dentro
do Miriistério da Integração Regional.
2._ A verba dotada no Orçamento da U níão para a Adutora Oeste é irrisória. Como explicar verba tão pequena para
obra tão importante para o Estado de Pernambuco?
3. A obra de Adutora do Oeste terá andamento ou
estará.cándenada à paralisação?
Justificação
É _çle suma importância para Pemambuc~ e Ceará a construção da Adutora do Oeste_. Em Pernambuco, 'beneficiará
quarenta e duas localidades a trezentos mil habitantes.
É uma obra que implicará o desenvolvimento dos dois
Estados e um modo de enfrentar, com galhardia, a malignidade da seca.
As verbas previstas para essa obra no Orçamento de 1993
são gritantemente irrisórias para a sua grandiosidade.
Pela abrangência social e de desenvolvimento da adutora,
este empreendimento não pode parar.
Por ela ser tão importante para o Estado de Pernambuco,
não vejo porque não o seja também para o Ministério da
!iltegração Regional.
Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1992. - Senador
Ney Maranhão-

e

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento lido será despachado à Mesa, para decisão, nos termos
do art. 216 do Regimento Interno.
A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 19 horns, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada
à apreciação da Medida Provisória ns> 311, de 26 de novembro
de 1992, e de prqjetos de lei do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foram encaminhados à Mesa, em obediênciã à Resolução n9 3, de
1990-CN, os nonies dos candidatos do Senado à eleição para
a Comissão Representativa do Congresso Nacional, prevista
no § 4' do art. 58 da Constituição Federal.
São os seguintes os nomes-indicados pelfts lideranças:
Titulares: PMDB- Mauro Benevides e Mareio Lacerda.
SUplentes: Iram Saraiva e Irapuan Cçsta Júnior;
Titular: PFL- Odacir Soares. Suplerite: Dario Pereira;
Titular: PSDB - Beni V eras. Suplente: Jutahy Maga. lhães;
Titular: PRN- Aureo Mello. Suplente: Ney Maranhão;
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Titular: PTB- Valmir Campelo. Suplente·. Affuusu Camargo~

Titular: PDT- Magno Bacelar. Suplente: .Pedro Teixeira.
Em votação as indiCações.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Fica, assim, constituída a Comissão Representativa do
Congresso Nacional, que exercerá o mandato no período de
16 de dezembro de 1992 a 14 de fevereiro de 1993, no que
se refere ao Senado Federal.
A Presidência está aguardando da Câmara dos Deputados
a indicação dos nomes que irão complementar a comissão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, não havendo objcção do Plenário, considera como
licença autorizada o dia 11 de dezembro, quando os Senadores
Mauro Benevides e João Calmon, nos termos do art. 40 do
Regimento Interno, ausentaram-se dos trabalhos da Casa para
participarem das solenidades de inauguração da Sede Perrna·
nente do Parlamento Latino-Americano, em São Paulo SP.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, do Governo do. Estado do Espírito SantO,_
o Ofício n' S/84, de 1992 (n'' 1.490/92, na origem), solicitando,
nos termos da Resolução n" 36, de 1992, do Senado Federal,
autorização para contratar operação de crédito, para oS fins
que especifica.
- -·
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos ECo-::
nômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ A]residêncía- reci:beu-, do Presidente do Supremo Tribunal Fec!eral,
o Ofício n" 154i92·, coinuriiCa:n"do que aqUela Corte fulgou
procedente, em parte, a Ação n~ 319·4/600, para de-c{ar?r
a inconstitucionalidade âa expressão .. março" contida no §
5' do art. 2" da Lei n" 8.039/90, e, parcialmente, o § 2" do
art. 2" bem como o art. 4o
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotado
o tempo destínado ao ExpediCnte.
Passa~se

à

ORDEMOODIA
Sobre a mesa, requerimento que será lidl?_ pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 915/92
Requeiro a inversão da Ordem do Dia, a fim de que
seja votado como n~ 1 o Projeto n~ 258,_de 1991.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992. --Nelson
Carneiro.
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Em votação
o requerimento.
O Sr. Chagas Rodrigues-- -$r. Pres.idctlte, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, o requerimento
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que pede inversão para ser votado, em primeiro lugar, refere-se a que projeto?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O Item 15
passaria a ser ó primeiro.
· -O SR. CHAGAS RODRIGUES -

Sr. Presidente, faço

um apelo ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O Projeto de Lei da Câmara n~ 138, que está em primeiro
lugar, ampara trabalhadores desempregados. Foi aprovado
por unanimidade na Câmara dos Deputados e não vai criar
nenhuma celeuma. Peço a V. Ex• que o projeto para o qual
foi solicitada a inversão figure em lugar de outro, mas não
desse.
Recebi apelos de diversas-lideranças, tendo em vista a
natureza do projeto. E vou mais longe; esse projeto prorroga
prazo que expira em 31 de dezembro. Precisamos aprováwlo
hoje, na última sessão.
De rilodo que, nobre Senador Nelson Carneiro, se V.
Ex~ me permite, abuso da sua generosidade, do seu espírito
público, porque sei que é um homem preocupado com a sorte
dos trabalhadores, sobretudo dos desempregados, que ne~es
Sifam ãpelar para o -seguro~d~semprego.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao nobre Senador cpagas Rodrigue·s que,
oferec~do um parecer a essa matéria, fluifá um prazo para
apresentação de emendas. porque, fazendo-se a publicação;
a partir desse momento é que ocorrerá a apresentação de
emendas. A votação, se é essa a expectativa de V. Ex•,
r~giJ?l~ntalmente, ll~o ocor_r~ri~ ~oje.
·
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Então, se hoje não
vai hav~r votação do projeto, Sr. Presi~ente, __ ~Oncordo com
o requerimento.
O Sr. Esperidião Amin--:- Sr. PrêsideTite, peço a palavra
pela ordem.
O SR. !'RESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex"
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -'- SC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, a minha solicitação
é no mt:smo sentido daquela feita pelo Se fiador- Cha~as Rodrigues: ·

OSR: PRESIDENTE (Mauro Benevides)- V.. Ex• veja
como a Presidência tem solução para cada problema.
Sobre a mesa, "requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 916, DE 1992
_Nos termos do art. 175. alínea d, do Regimento Interno,
requeiro inversão da Ordem do Dia, a fim de que as Illatérias
constantes dos itens no;tõ 5 e 2 sejam Submetidas ao Plenário
após o item 16.
_
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992. -Pedro Teixeira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) --Será cumprida a delibt:ração do Plenário.
Item 15:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 258, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos-fefmos do_ art.
172, I, do Regimento Interno)
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DiScusSão, -..in turno únlCo,-dQlifOjeto de Lei do
Senado n"' 258, de 1991. de autoria do Senador Nelson
CarneirO, que fixa o Valor dos títulOs Ptibfico~s.na coritposição do preço para aquisição de bens a serem aliena-

É O seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• I38, DE I992
(Nt 3.382/92, na Casa. de origem)

Dá noya redação ao art. 1• da Lei n' 8.438, de
30 de junho de 1992, que "Prorroga o termo final do
prazo previsto no art. 3• da Lei n' 8.352, de 28 de dezem_bro de 1991 e dá outras providências".

dos, tendo:
Pareceres favoráveis, proferidos em Plenário:

-Em substituição à Comissão de Assuntos Económicos, Relator: Senador Cid Sabóia de Carvalho,
e
-Em substituição à Comissão de Infra-Estrutura,
Relator: Senador Ronan Tito. (Dependendo de parece-

res sobre as emendas)
Nos termos do art. 140, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho para proferir o parecer sobre as Emendas de n"s 1 a 7, em substituição à Comissão

de Assuntos Econômicos.

-

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (Pl\:IDB- CE.
Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, o parecer· é contrário
a todas as emendas. A relato ria achou conveniente o não-acolhimento de todas essas emendas. É esta a posição do relator:
a aprcvar o projeto. a melhOr forma é que ele obtenha exatamente a original, aquela com que chegou ao_ Pl~nário desta
Casa.
- O parecer é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência retira a matéria· da Ordem do Dla, Ú:!ndo em vista
que o projeto não está tramitando em fcgiille de urgência.
Mas, nos termos do are 172, item I, do Regimento Interno,
o parecer agora proferido será publicado e, após o interstício
regimental, incluído oportunamente na Ordem do Dia.
O SR. PRESiDENTE (Mauro Benevides) -Item I:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 138. DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
172, II, b, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n!>
138, de 1992 (n• 3.382/92, na Casa de origem), que
dá nova redação ao art. 1• da Lei n• 8.438, de 30 de
junho de 1992, que prorroga o termo firial do prazo
previsto no art. 3!> da Lei n'i' 8.352 de 28 de dezembro
de 1991, e dá outras providênci~s. (Dependendo de
parecer).
DesigilO-o nobre SenadOr E·speridião Amin, parã proferir
parecer.
·
O SR. ESPERIDIÂO AM:Ifí,f (PDS - SC. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Seriadores, até poderia apresentar alguma razão, mas: o SenaQ_or
Chagas Rodrigues, ao defender a não-postergação da votação
deste projeto, deste item da pauta, já o fez; por isso, só
me cabe dizer que o parecer é favorável.
O SR. PRESII)ENTE (Mauro Benevides) - O parecer
do nobre Senador Esperidião Amin conclui favoravelmente
ao projeto.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro· a discussão.
_____Em_Yotaç_ão~--_______________ _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à sanção.
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--O CongresSO'Nâcional decreta:·
Art. I' O art. I• da Lei n' 8.438, de 30 de junho de
1992, passa a vigorar com a seguinte iedação:
"Art. I • É prorrogado para 30 de junho de 1993,
o termo firial do prazo referido no art. 39 da Lei n'~'
8.352, de 28 de dezembro de 1991, durante o qual
estão_ dispensados os trabalhadores demitidos sem justa
causa, para fins de obtenção do seguro desemprego,
da comprovação do critério de habilitação de que trata
o inciso II do art. 3' da Lei n• 7.998, de 11 de janeiro
de 1990."
Art. 29

Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrári'?.

O Sr. Nelson Carneiro- Sr. Presidente, peço a palavra
para fazer uma declaração de voto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra a V. Ex~·
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Para uma
declaração de voto. Sem revisão do orador.)- ~-r~__ Pre~dente,
gostaiia: apenas de dizú que não ·tinha conhecimento do teor
do projeto, item 1 da pauta. Quando o nobre Senador Chagas
Rodrigues mostrou a sua importância, dispus-me a ocupar
a tribuna e declarar a retirada da minha proposição. Mas,
agora, folgo em verificar que não criei nenhum embaraço
à aprovação deste projeto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Então, fica
consignada a declaração de voto do nobre Senador Nelson
Carneiro, em relação à matéria agora apreciada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-: Item 3:

PROJETO DE RESOLUÇÃO W 67, DE 1992
' (Eth regime de urgência, nos termos do art. 33.6,
c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n» 67. de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora,
que altera a redação_de_dispositivos da Resolução n9
86, de 1991, modificada pela Resolução n9 5, de 1992,
ambas do Senado Federal. tendo
Parecer prOferido em Plenário. Relator: Senador
Elcio Alvares. Favorável, nos termos de Substitutivo
que oferece, em substituição à ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania. (Dependendo de Parecer
d11 C-àtm~-$~0 _Diret_or~.),

Nos termos do art. 140, alíneã. a, do Regimento Interno,
designo o nobre Senador Iram Saraiva para proferir parecer

sobre o.projeto-em substituição_ -à--Com-issão-f>tn!tora:-O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Para emitir
orador.) - Sr. Presidente, tive a
oportunidade de analisar o parecer proferido pelo ilustre Sena- .

pareç_~r_.,_S~Jll revfs~Õ--do
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dor Elcio Alvares. Tr:a.ta-se do Prôjeto de ResOluç:lo n~ 67.
de 1992, e as emendas a ele apresentadas satisfazem plenamente a inteligência do que pretende a própria Resolução.
Deste modo, c-omo. primeiro Presidente do Conselho de
Supervisão do SIS, entendemos que as alterações propostas
visam enriquecer exatamente esse·programa hoje instituídO
para o Senado, Prodasen e Cegraf.
__
Então, não nos resta outro caminho senão acolher o parecer apresentado e, logicamente, todas as emendas, dando parecer favorável.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O-parecer
do nobre Senador Iram Saraiva é favor~vel ~o projeto.
Completada a instrUção- da- matéria, passa-se à discussão
do projeto· e do substitutivo em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem p~ça a palavra, encerro a discussão.
Sobre a mesa, requerime_nto que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
- - -

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 917, DE 1992

Nçs termos dos arts. 300, inciso XIII, e 311, item 4,
do Regimento Interno, requeiro preferência para votação do
Substitutivo ao Projeto de Resolução n' 67, de 1992.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992.- BeiJo Parga.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em votação·
o substitutivo que tem preferência regimental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram periíiaiieCef
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
___ ___
Fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à ComiSsãO. Diretora pai-a :i redàÇâÕ do
vencido para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, Parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação do
ve!lcido, que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
--· ·
. É lido o seguinte
PARECER N' 462, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido do Projeto de Resolução n 9
67, de 1992.
A Comissão Qítetora apresenta a redaçã-o- do vencido
do Projeto de Resolução no 67, de 1992, que altera a redação
de dispositivos da Resolução n' 86, de 1991, modificada pela
Resolução no 5, de 1992, ambas do Senado Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator Beni V eras- Lavosier Maia.
ANEXO AO PARECER No 462, DE 1992
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Projeto de Resolução n9 67, de 1992.
Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, e eu,
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, nos termos
do art. 48, item 28, do Regimento Intemó, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE 1992
Altera a redação de dispositivos_ do Regulamento
aprovado pela Resolução n• 86, de 1991, modificada
pela Resolução n" 5, de 1992, do Seqado Federal.
O Senado Federal resolve:
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· Art. 1~' Os parágrafos do art. "49 do Regulamento do
Sistema Integrado de Saúde- SIS, aprovado pela Resolução
n' 86, de 1991, alterada pela Resolução n• 5, de 1992, do
Senado Federal, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 49 • ••• • • •• •••• •••••••••••••~••"""'•••••••••~'"'-•~•u•••••
Os pensionistas vitalícios ou temporários
que auferirem pensões oriundas de um ex-servidor serão considerados co-m-o beneficiários titulares do Plano
de Assistência e componentes integrantes de um mes00.9 gi1,1po familiar de pensionistas:
§ 29 Cada grupo familiar de pensionistas definido no parágrafo priméiro deste artigo participará com
uma cota integral de co-ntribuição-de rateio da seguinte
forma:
a) cada pensionista integr~n~e d~ um mesmo _grupo familiar participará para a totalidade da contribuição
de rateio na proporção que sua pen-são individual representar no benefício total deixado pelo ex-servidor;
b) além da contribuição mensal de rateio, cada
pensionista, individualmente, participará na cobertura
das despesas niédico·hospitalares e de exames, conforme o previsto nO att. 26 desta Resolução; considerando
o valor de sua pensão' pessoal para enquadramento
nas faixas de contribuição.
§ 3~> A perda da condição de beneficiário de pensão implica o- desligamento automático do Pland de
-·-.Assistência, cabendo aos demais integrantes do grupo
familiar a· partilha da cota-parte que cabia ao titular
recém-desligado, de forma que o grupo sempre participe eom o valor de uma coritribuição mensal de rateio~
~- ~ que se fará da seguinte fOrma:
a) a cota·parte da contribuição de rateio relativa
a pensionista temporário recém-desligado do Plano de
Assistência será transmitida ao(s) pensionista(s) vitalício(s), se houver;
b) a oota~parte da contribuição de rateio relativa
a pensionista vitalfcio recéni -deSiigãdo dô Plãno de Assistência será transmitida ao(s) pensionista(s) temporá.rio(s), se houver;
c) inesxistindo pensionista de classificação -distinta
·do beneficiário recém-desligado, sua cota-parte será
- partilhada igualmente entre o(s) pensionista(s)_da mesma classificação, se houver.
§ 4~- Ao pensionista somente será permitido o
cadastramento de dependentes indireto_s, previstos no
art. 69 desta Resolução."
H

§ 1~'

Art. 2' Os incisos II, III, IV, VI e VIII do art. 5• do
Reg!J.lam.ento do Sistema Integrado de Saúde ~SIS, aprovado
pela Resolução D' 86, de 1991, alterada pela Resolução n'
S, de 1992, do Senado Federal, passam a vigbtar·oom a Seguinte redação:
"Art. sq .........................•. ~.,.~ ....................... ~-~.~.,
_ _ II -Na falta do cônjuge, por morte ou separação
judicial, a companheira ou companheiro designado quê
comprove união estável como entidade familiar;
m - filhos, inclusive adotivos, solteiros e menores de vinte e um anos, ou inválidos de qualquer idade;
IV- filhos, inclusive adotivos, solteiros e menores de vinte e quatro anos, desde que:
a) seja dependente económico~ e
b) esteja cursando estabelecimento de ensino de
____ primeiro, segundo ou terceiro graus;
-
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VI - irmãos solteiros inválidos ou interditados
por alienação mental que vivam sob sua dependência
económica e constem na declaração do Imposto de
Renda;
VIII- pai ou padrasto, mãe ou madrasta, que,
sem economia própria, vivam sob sua dependência económica e constem da declaração do Imposto de Renda."
Art. 3~- O ares~ do Regulamento do Sistema Integrado
de Saúde - SIS, aprovado pela Resolução n' 86, de 1991,
alterada pela Resolução n~' 5, de 1992, do Senado Federal,
passam a vigorar-com a seguinte redação:

"Art. 8•
................................... ~ .. ·~··
§ lo A partir de lo de março-de 1992, a inscrição
do servidor no Plano de Assistência dar-se-á automaticamente, quando da posse e exercício do servidru, podendo este manifestar-se cm contrário, no práZo -de
sessenta dias, mediante preenchimento de formulário
próprio.
§ 2° No caso de manifestação contrária ao ingresso no Sistema Integrado de Saúde· - SIS, as contribuições que tiverem sido descontadas na folha de pagamento do servidor ser-lhe-ão restituídas, desde que não
tenha utilizado os benefícios do Plano de Assistência.
§ 3" O servidor que se desligar do Plano de Assis·
tência fará jus apenas ao atendimento ambulatorial
prestado pela Subsecretaria de Assistência Médica e
Social - SSAMS.
Art. 4" Os arts.' 248, 249,-250 e 251, da Resolução n"
5, de 1992, passam a vigorar com a seguinte redaç_ão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, enCerro a diScussão.
Em votação.
Os Srs. SenadofCs qUC -o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência, em relação ao item n" 4, em 'razão da jpexistência
da documentação comprohatória, prevista na resolução respectiva, re-tira o item anunciado _da pauta, nos termos do
art. 175, alínea e, do Regimento Interno.
É o seguinte o item retirado:

-40FÍC10 W S/77, DE 1992
(Em regime de urgê:nciã, noS ·termos ·dó ·a-r-t. -336, -c,--do
Regimento Interno.)
Ofício n·• sn7, ·de 1992, através do qual ó Governo do
Estado de Goiás solicita autorização para contratar opeiação
de crédito externo, no valor de dezoito milhões, setecentos
e oitenta e dois mil e quinhentos e Cinc:j_Uenta â013.res, destinada
a financiar o Projeto de qesenvolvirnento Tecn_ológi~o para
o Pequeno Produtor em Area de Cerrado. (Dependendo de
Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 6:
OFÍCIO N' S/63, DE 1992
(Em regime de urgência, nos term-os do art. 336. c, do
- -Regimento Interno.)
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Ofício n'' S/63. de 1992. através do qual o Governo do
Estado de São Paulo, solicita autorização para contratar operação de crédito externo, junto ao Banco Interarnericano para
Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD. ·no total de cento
e dezenove ·milhões de dólares, destinado à implantação do
Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do Guarapi~
ranga. (Dependendo de Parecer.)
O Sr. Ruy-Bacelar- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex~
O SR. RUY BACELAR{PMDB - BA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente_._ e o item 5 da
pauta?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao nobre Senador Ruy Bacelar que, em razão
de requerimento de inversão da pauta, o item 5 passou a ser,
a partir de agora, o item 17. Trata-se de uma inversão da
pauta votada pelo Plenário.
Tem a palavra o Senador Aluízio Bezerra para proferir
seu parecer.
-0 SR. ALUÍZIO BEZERRA (PMDB- AC, Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.)----:- Sr. Presidente, o _Senhor
Governador do Estado de São Paulo encaminha à_ consideração do Senado Federal, o Ofício "S" n" 63, de 1992 (Of.
OGG LAFF 0122/92 de 09-11-Del-teclas-fun<;âo 5592, na origem), solicitando autorização para contratar operação de crédito externo, com garantia da Uniã6;·junto.aó Bancólnte-ramericano para Reconstrução e Desenvolvimerftb- BIRD, no
valor equivalente a até US$ 119,000,000.00 (cento e dezenove
milhões de dólares norte-americanos).
às recursos advindo~_ do empréstimo destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Saneamento Ambiental
da Bacia d9 Guarapirang~_ integrado ao Programa de_ qualidade das Aguas e Controle de Poluição Hídrica em Areas
Metropolitanas, do Ministério do Bem-Estar Social.
A execução do Programa esta!á com,e_tida _ao Governo
do Estado de São Paulo, por meio da Unidade de Gerenciamento do Projeto estabelecida pelo Decreto 36.682 de 4-3-92,
no âmbito da Secretaria de Energia e Saneamento - SES
e dos seguintes organismos estaduais e muniCipais em su'as
diversas-áreas de especialização: Secretaria· do Meio Ambiente
"-'~MA, Eletricidade de São Paulo Si A- ELETROPAULO,
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - SABESP e Prefeitura Municipal de
São Paulo- PMSP. O agente financeiro é o Banco P,o Estado
de São Paulo S/A~ BANESPA.
O Programa objetiva recuperar a qualidade ambiental
da região compreendida pela Bacia do Guarapiranga, em uma
área de 600 Km:, no território dos municípios de São Paulo,
Embu, Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra. Os mananciais
da Bacia respondem por cerca de 25% do abastecimento d'água da capital, beneficiando, aproximadamente, 3 milhões
de pessoas. A estratégia de ação do Progra-ma funda-se na
redução eficiente dos custos de controle da poluição hídrica,
melhorando a qualidade da área potável e estabelecendo a
autonom·ia administrativa e finanCeira no -âmbito dos organismos que gerenciam a área da Bacia de Guarapiranga, justifi. cando no mérito a sua execução.
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As condições financeiras da operação·cte crédito extei-lto,
cuja autorização está regulamentada pelas Resoluções n~s
96/89, 17/92 e 36/92, do Senado Federal, são as seguintes:
a) mutuário: Governo do Estado de São Paulo;
b) mutuante: Banco Interamericano para Reconstrução
e Desenvolvimento- BIRD;
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) valor: equivalente a até US$119,000,000.00-(cento e
dezenove milhões de dólares norte-americanos);
e) prazo de utilização dos recursos: até 30~9·97;
O amortização: em parcelas semestrais n~-- vajor de
US$5,950,000.00, de 15-4-98 a 15-10-2007;
g) juros: calculados pelo custo de captação semestral (ou
trimestral) do BIRD, mais spread de 0,5% ao ano, pagáveis
semestralmente, com o principal;
h) comissão de compromisso: 0,75% sobre o principal
não desembolsado;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n~ 7.863,-de 3~6·92,
alterada pela Lei no 7.988, de 4-8-92.
Encontram·se anexados ao processo, a Mensagem n" 863,
de 14-12-92encaminhando a Exposição de Motivos n•456/MF,
de 10-12-92, bem como os Pareceres da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN/COF/n• 1.551/92, de·-jj):j2:92)
e do Departamento do Tesouro Nacional (DTN/COR~F/I?_IREF s/n', de 7-12-92), e a c6pia do contrato com o BIRD.

Dezembro de 1992

g) a minuta contratual contém cláusulas admissíveis, segundo a legislação brasileira, tendo sido observado o disposto
. no art. 5' da Resolução n' 96/89, do Senado Federal.
Do exposto, dada a relevància do pleito para a população
do Estado de São Paulo, e estando toda a documentação
exigida em acordo com o estabelecido nas Resoluções 96/89,
17/92 e 36/92, do Senado Federal, somos pela sua aprovação.
nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 104, DE 1992

AutoriZa o Governado Estã_do d~ -São_ Paulo a contratar __
operaÇão de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, junto ao Banco Interamericano para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor equivalente
a até US$119,000,000.00 (cento e dezenove milhões de dólares
norte·americanos), destinada ao financiamento parcial do Projeto de Qualidade e Controle de Poll!ição Hídricos (Bacia
de Guarapiranga), na Região Metropolitana de São Paulo.
. O Senado Federal resolve:
Art. 19 É autorizado o Governo do Estado de São Paulo, nos termos das Resoluções n•• 96(89, 17/92 e 36/92, do
Senado Federal, a contratar operação de crédito externo junto
áo BanCo lnteramerlcano para Reconstrução e Desenvolvimento-- BIRD, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor total equivalente a até US$119,000,000.00
- (cento e dezenove milhões de dólares norte-americanos).
p arágrafo u·n 1·co_. A operaça-0 de cred1·to externo re'er
Em seu Parecer, a Procuradoria-Geral da-F3zenda NadOL'
1·da
nal relata que as formalidades prévias à contratação prescritas
neste artigo destina-se ao financiamento do Projeto de Qualidade e Controle de Poluição Hídricos (Bacia do Guarapina Constituição Federal, nas Resoluções n"' 96/89~ 17/92_ e
36/92, do Senado Federal, no Decreto-Lei n" 1.312/74,_~ nos_ ranga), na Região Metropolitana de São Paulo.
demais dispositivos legais e regulamentares pertiilC[ú:€:s foram
Art. 29 As condições financeiras básicas da operação
atendidas, ou seja:
são.as·seguintes:
a) o empréstimo em análise consta da ~i de piretri~e~-a) mutuário: _Governo do Estado de São Paulo;
Orçamentárias para O presente eXercício, dispondo o orça-:.
b) mutuante: Banco Interamericano para Reconstrução
mento estadual de dotações para garantir a cobertura da con- e Desenvolvimento- BIRD;
trapartida nacional dos recursos no primeiro ano de execução
c) garantidor: República Federativa do Brasil;
d) valor: equivalente a até US$119,000,000:0o (cento e
do projeto (Lei n' 7.863, de 3-6-92);
b) a Lei Estadual nn 7.988, de 4-8-92, autorizou a contra- dezenove milhões _de dólares norte-americanos);
tação da operação de crédito até o limite de 120 milhões
e) prazo de utilização dos recursos: até 30·9·97;
de dólares americanos~
f) amortização:_ em parcelas semestrais no valor de
c) a Companhia de Saneamento Básico do Estado de
US$5,950,000.00, de 15-4-98 a 15-10-2007;
g) juros: calculados pelo custo de captação semestral (ou
São Paulo - SABESP, ofereceu as contragarantias necestrimestral) do BIRD, mais spread de 0,5% ao ano, pagáveis
sárias à concretização do financiamento;
d) o Banco Central do Brasil efetuou o credenciamentO
semestralmente, com o principal;
da operação e declarou que esta mantém estrita observância
h) comissão de compromisso: 0,75% sobre o principal
aos limites estabelecidos pela Resolução n~ 36/92, do Senado
não desembolsado;
Federal (documento arquivado às fls. 262 do Processo
i) autorização legislativa: Lei Estadual n' 7.863,de 3-6-92,
10168.003293/92-47);
alterada pela Lei n' 7. 988, de 4-8-92.
.
e) a Secretaria do Tesouro Nacional manifestou-se favoraArt. 39 O prazO máximo para o exercício da presente
velmente à contratação do empréstimo com a ressalva de que
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias, a contar de
o mutuário comprove o cumprimento das condições de efetivisua publicação.
dade da operação, Informou, ainda, que a garantia a ser conceArt. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
dida pela União encontra~se incluída nos limites estabelecídos
pelos artigos 2', 3' e 4' da Resolução n' 96/89, do Senado
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O parecer
Federal e que os débitos das entidades controladas pelo Estado
do nobre Senador Aluízio Bezerra conclui favoravelmente
de São Paulo encontravam-se, em junho do corrente ano, à operação de crédito externo junto ao BIRD, no Estado
em renegociação;
de São Paulo, para controle de poluição da Bacia do Guarapi1) as certidões negativas de débitos junto ao INSS, FGTS
ranga, na região metrópolitana ae Sãd'Paulo.
e Secretaria da Receita Federal e Dívida Ativa da União
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
encontram-se às folhas 295-6, 297-8, 299-300 e 301-2, niProcii- · ·do projeto, em turno único. (Pausa.)
radoria-Geral da Fazenda, não instruindo, entretanto, o preNão havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
sente processo;
Em votação.

Dezembro de 1992
Os Srs. Senadores que o

sentados. (Pausa.)
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·aprovam- queiram perma;,-ecer
-

Aprovado.

O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1" Secretário.

É lida a seguinte

d) valor: equivale~te a até US$119,000,000.00 (cento dezenove nlilhões de dólares norte-americanos);
e) prazo de utilização dos recursos: até 30-9-97_;
O amortização: em parcelas semestrais no valor de
US$5,950,000.00 (cinco milhões, novecentos e cinqüenta mil
dólares norte-americanos), de 15-4-98 a 15-10~2007;
g) juros: calculados pelo custo de captação semestral (ou

trimestral) do BIRD, mais spread de 0,5 (cinco décimos) por

PARECER N• 463, DE 1992
(Da Comissãõ Diretora)
Redaçáo final do Projeto de Resolução n 9 104, de

1992
A Comissão Diretora a:pres_enta a redação final do Projeto
de Resolução 'o\' 104, de 1992, que autoriza, o Governo do
Estado de São Paulo a contratar operação de crédito exferno,
com garantia da República Federativa do Brasil, junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e DesehVolvimento

- BIRD, no valor equivalente a US$119,000,000.00 (cento
e dezenove milhões de dólares norte-americanos), destinada
ao financiamêrito parciál do Projeto de Qualidade e Controle
de Poluiç~o .Hídricos (Bacia .de Guarapirã.nga), na Região
Metropolitana de São Paulo.
Sala de Rcunióes da Comissãó, 15 de dezembro de 1992.
- Mauro Benevides, Piesi'dente -Dirceu Carneiro, Relator
-Iram Saraiva- Beni Veras.

ANEXO AO PARECER N• 463, DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução

n~_l04,

de

1992.

cento ao ano, pagáveis semestralmente, com o principal;
h) comissão de compromisso: 0,75 (setenta e cinco centésíritos) por cento sObre o Prindpaf não desembolsado-:
_i) autorização legisl3tíva: Lei ESütdual n~ 7.863, de
3-6-92, alterada pela Lei n' 7.988, de 4-8-92.
Art. 3"' O prazo máximo para o exercício da presente
autoriZação é de duzentos e setenta dias, a contar de sua
publicação.
Art. 4 9 Esta Resolução entra em vigor á partir da data
de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discus:
são 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.)
}\provada:
O projeto vai à promulgação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 101192
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, C, do Regimento Interno.)

e.

Faço sabÚ que o Congress_o __ Naciohal aprovOu, eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos_ do art. 48, iteril
28, do Regimehto Iriterno, 'pró-ffii.Ilgo a seguinte

RESOLUÇÃO N•

.

• DE 19~2

Autoriza. o Governo do Estado de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, junto ao Banco Internacional
para Reconstrução e nesenvolvimento ~ BIRD, no va-

lor equivalente a até US$119,000,000.00 (cento e dezenove milhões de dóláres norte-americanos), destinada
ao financiamento paf:.cial do Projeto de Qualidade e Controle de Poluição H~dricos (Bacia de Guarapiranga),
na Região Metropolitana de São Paulo~
O Senado Federal resolVe:
Art. 1"' É autorizado o Governo do Estado de São Paulo, nos termos das Resoluções n..s 96, de 1989, 17, de 1992
e-36, de 1992, do_Senado Federal, a contratar operação de
crédito externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento~ BIRD, com á ga:ranfia âa República Federativa do Brasil, no valor total equivalente a até

US$119,000,000.00 (cento e dezenove ml!hões de dólares nor-

te-americanos).
-- ,
Parágrafo único. A operação de crédito externo referida
neste artigo destina-se ao financiamento do_ ProjetO de Qualidade e Controle de Poluição Hídricos (Bacia do Guarapi-

ranga), na Região Metropolitana de São Paulo.
Art. 2~ A operação se tá realizada sob as seguiiltcs Condições:
··
-~
--------a) mutuário: Gove-rn·o' do Estado de São Paulo;
b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento- BIRD;
c) garantidor: República Federativa do Brasil;

Projeto de Resolução n' 101, de 1992, através do qual
o Governo do Estado de São Paulo solicita autoiização para·
contratar operação de crédito externo, no valor de quatrocentos e cinqüenta milhões de dólares, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, destinada ao financiamento de parcela do Plano de Despoluição do rio Tietê.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados: (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, p3ra a redação final.

OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação final
da matéria, que será lido_ pelo Sr. 1"' Secretário.

É lido a seguinte
PARECER N• 464, DE 1992
(Da Comis'são Diretorã:)-

Redação fin;:a! do Projeto 4e Resolução

101, de 1992

n~

a

A Cbiiiissão DiretOra apresentâ redação final do Projeto
de Resolução n9 101, de 1992, que autoriza o Governo do
EStado de São Paulo a ampliar os .Jíffiites fixados no art. 3"'
da Resolução n~ 36, de 1992, do Senado Federal e a conceder
contragarantia ao Tesouro Nacional, para a·obtenção de sua
garantia à operação de crédito externo a ser cOntratada pela
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo

-SABESP.
Sala de Reuniões·da Comissão, 15 de_dezernbro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Márcio Lacerda, Relator
- Beni Veras - Lavoisier Maia.
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ANEXO AO PARECER N' 464, DE 1992
Redação final do Projelo de Resolução n' 101, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno,
promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N•
, DE 1992

Autoriza o GOve-niO dõ Es-t:ido de -São P8uiÕ 3 ampliar os limites fixados no art. 3~ da Resolução n~" 36,
de 1992, do Senado Federal e a conceder contragarantia
ao Tesouro Nacional, para a obtenção de sua garantia
à operação de crédito externo a se_r:_ cQntratada pela
Comparihia de SaneainentO Básico do Estado _de São
Paulo- SABESP.

D'!2em_bro _de 1992

O piojeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) será retirado da pauta.

O item 8

É o seguinte o item retirado da pauta:
PROJETO DE LEI N' 91, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno)__ __
Discussão, eiri -turno único, do Projeto de Resolução n"'
91, de 1992, de autoria do Senador Beni_ Veras, que altera
artigos do Regulamento AdminístratiVO dO SeÕado Federal,
reestrutura o- Serviço de Segurança, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 9:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 93, DE 1992
Art. 1" É o Estado de São Paulo autorizado a elevar
temporariamente os limites fixados no art. _3 9_ da Resolução
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno)
fl\' 36, de 1992, do Senado Federai, nos termos do art. 8<?
da citada Resolução, com vistas a conceder contragarantia
Discussão, em turno único, do Projeto de Re~olu
ao Tesouro Nacional, para obtenção de sua garantia à operação n• 93, de 1992 (apresentado pela Comissão & Asção de crédito externo a ser contratada pela Companhia de
suntos Económicos como conClusão de seu Parecer n"'
Saneamento Básico do Estado de São Paulo ~SABESP,
451, de 1992), que autoriza o Governo do Estado de
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento -BID.
São Paulo a emitir e colocar no mercado, através de
Parágrafo único. A elevação de _limite e_ !=onçe.s$ã"Q de_
ofertas públicas, 2.537.216.271,494 Letras Financeiras
contragarantias referidos no caput deste artigo destinam-se
do Tesouro do Estado de São Paulo - LFTSP, desti·
à contratação de operação de crédito eJ{ter~o _ QQ _yaJ_p_r d:e
nadas. a liquidação da quarta parcela dos precatórios
US$450,000,000.00 (quatrocentos e cinquenta ~milh-ões de dó·
judiciais, de natureza não alimentar.
lares americanos), destinada ao financiamento parciãl do-Pla_A matéria constou da sessão ordinária de ontem, quando
no de Despoluição do rio Tietê.
teve Sua discussão encerrada.
Art. 29 As co:hdíçóes financeiras básicas
operação
Votação do projeto, em turno único.
de crédito a ser garantida pela União e a ser realizada entre
Os Srs. Senadores que- o aprovam queiram permanécer
a Companhia de Saneamento Básico do Estado de_ São Paulo
~
sentados. (Pausa.)
- SABESP e o Banco Internacional de Desenvolvimento.
AproVado.
'
.
,
_
_,
.
._ .
são as seguintes:
_
__ __
_____ _
A-matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
a) valor pretendido: Cr$2.880.000.000.000.00,~ equiva·
O SR.' PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
lentes a US$450,000,000.00, em 30 de setembro de 1992;
b) prazo para desembolso dos recursos: até 15 de junho sa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação fmal
da matéria, que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
de 1997;
c) juros: 1/2 (PCT) a.a. acima dos custos de "Qualified
É lida a seguinte
Borrowings". cotados no semestre precedente;
.
d) índice de atualização monetária: variação cambial;
PARECER N• 465, DE 1992
e) garantia: Tesouro Nacional;
(Da COmissão DiretOra)
l) destinação dos recur~os: plano de despoJuição do rio
Redação rmal do Projeto de Resolução D' 93, de
Tietê;
1992.
g) condições de pagamento;
-do principal: em quarenta e duas prestações semestrais
A Comissão Diretora apresenta a iedação final do Projeto
de iguai, vencendo-se a primeira em 15 de junho de 1997 de Resolução n9 93, de 1992, qUe autoriza o Governq do
e a última em 15 de dezembro de 2017;
Estado de São Paulo a emitir e colocir rlo mercado, através
-dos juros: semestralmente. a partir de 15 de junho de ofertas públicas. 2.537.216.271.494 Letras Financejras do
de 1993.
,
Tesouro do Estado de São Paulo- LFTP, destinadas à liqui·
Art. 39 A autorização concedida por esta Resolução de- 9ação daquarta parcela dos precatórios judiciais. de natureza
verá ser exercida no prazo de quinhentos e- qu-are-nta dias, não alimentar.
contado da data de sua pubJicação.
- -- -S3Ia de Reuniões da Comissão. 15 de dezembro de 1992.
Art. 4~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
-Mauro Benevides, Presidente -Márcio Lacerda, Relator
publicação.
~~~
- Beni Veras - Lavoisier M_aia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) __:Em discusANEXO AO PARECER N• 465, DE 1992
são a redação final. (Pausa.)
Redação final do Projeto de Resolução n~ 93, de
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
- 1992.
Em votação.
- -------Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
sentados. (Pausa.)
- - - - - - - - - · - - , ; Presidente do Senado Federal,
Aprovada.

de
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nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
__
_ _ -_- --~
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autorização pafã contratar operação de crédito externo
junto ao_ Banco Internacional de Reconstrução-e Desenvolvimento -- BlRD, no valor de _cento -e qu-ãfenta e·-cinco milhões de d_ólares americanos.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que u_aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.

, -DE 1992
RESOLUÇÃO Ne
Autoriza o Governo do Estado de São Paulo a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas,
2.537.216.271.494 Letras Financeiras do Tesouro da_Estado de São Paulo - LFTP, destinadas à liquidação
da quarta parcela dos precatórios judiciais, de natureza
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a menão alimentar.
sa, Pa~ecer da Comissão Diretora, Ofeiecendo a redação final
Art. 19 É autorizado o Governo do Estado de_Sã_o E'au_-_
-da-m~téria, que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
lo, nos termos da Resolução n9 36/92, do Senado Federal,
E lida a -seguinte
a emitir e colocar ·no mercado. através de ofertas públicas,
2.537.216.271.494 Letras Financeiras do Tesouro do Estad_o
-PARECER N• 466, DE 1992
de São Paulo- LFTP.
(Da Comissão Diretora)
Parágrafo único. Destinam-se os recursos advindes da
emissão autorizada neste artigo ao pagamento do quarto oitaRedação final do Projeto de Resolução n• 102, de
vo de precatórios judiciais pendentes, de responsabilidade
1992.
daquele Estado.
___ A _Comissã~ :Q{{;.:<i~á_;pr~se~t~- a redação final do PrOjeto
Art. 29 A emíSsão"-obedecerá às seguintes condições:
de Resolução n9 102, de 1992,· que autoriza o Governo do
a) quantidade: 2.537.216.271.494 LFTP;
Estado de Minas Gerais a contratar operação de crédito exterb) modalidade: nominativa-tranSferível;
no juntó ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenc) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouvolvimento- BIRD, no valor deUS$ 145,000,000.00 (cento
. ro Nacional (mesma Taxa Referenciai);
_e quarenta e cii::tco milhões de dólares norte-americanos).
d) prazo: até 2.543 dias;
Sala de Reuniões-da Comissão, 15 de dezembro de 1992.
e) valor nominal: Cr$1,00 (um cruzeiro), nas respectívãs
-Mauro Benevides, Presidente - Beni Veras, Relator --datas-base;
Dirceu Carneiro - Lavoisier Maia.
f) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
emitidos:
ANEXO AO PARECER NO 466, DE 1992
Colocação
Data-Base
Vencimento
Quantidade

Dez/92 ·
30,9-92
15-9-92
2.537.216.271.494

g) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n" 565, de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central;
b) autorização legislativa: Lei n° 5.684, de 28-5-87, Decretos n'' 29.463, 29.526 e 30.261, de 29:12-88, 18-1"-89 e
16-8-89, respectivamente, e Resolução SF n' 61, de 30-12-91.
Art. 3~ A presente autorização deverá ser exercida no
prazo de cento e oitenta dias, a contar de sua publicação.
Art. 4~ Esta resolução entra em vigor a partir da data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em dis.cus·
são a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusSão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queriam permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR, PRESIDENTE (Mauro Ben"evides) -Item 10:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 102192
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno)
Projeto de Resolução n9 102, de 1992, através do
qual o Governo do Estado de Minas Gerais solicita

.•. ____ , ___ .

Redação fmal do Projet9 de Resolução n' 102, de
1992. .

- -- Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos ·
do art. 48, item 28~ do Regimento lilterrtO, promulgo a se~
guinte
RESOLUÇÃO N•

, DE 1992

Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais
_a contratar operação de crédito externo junto ao Danço
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento BIRD, com garantia da República Federativa do Brasl,
-ob -1'alor total equivalente a US$ 145,000,000.00 (ce•to
equlill"~~taecig_ç~JDJI~_de d~~!IO~~@m~)~-

destinada ao financiamento do Programa de Saneamento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região
Metropolltauia de Belo Horizonte.
· - · -· - - ·
Art. to É autorizado o Governo do Estado de Minas
Gerais, nos termos da Resolução n~ 96/89 e da Resolução
n9 36/92, do Senado_Federal, a contratar operação de crédito
externo junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento -BIRD, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor total equivalente a US$
145,000,000.00 (cento e quarenta e cinco milbões de dólares
norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito externo referida
neste artigo destina-se ao financiamento do Pro·grama de Saneamento Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região
Metropolitana de Belo Horizonte - MG.
Art. 2~ As condições financeiras da operação são as
seguintes:

·------------------~~"""""""""""""""""""~'"""'-'
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a) mutuário: GoVerno do Estado de -Minas Gerais;

b) mutuante: Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento- BIRD;
c) valor pretendido: US$ 145,000,000.00 (cento e quarenta e cinco milhões de dólares neste-americanos);
d) garantia: República Fedetativ~ do Brasil;
e) juros: dez por cento ao ano, taxa arbitrária";
f) índice de atualização monetária: variação da taxa de
câmbio;
g) destinação dos recUrsos: Programa de Saneamento
Ambiental dos Ribeirões Arrudas e Onça na Região Metropolitana de Belo Horizonte - MG;
h) condições de pagamentos:
-do principal: em parcelas semestrais, vencendo-se a
última no ano de 2009;
-dos juros: em parcelas semestrais;
i) autorização legislativa: Lei Estadual n' 10.890, de
22-10-1992.
Art. 39 O prazo máximo para o exercício dá Presente
autorização é de duzentos e setenta dias~ a contar de sua
publicação.
Art. 49 Esta Resolução entra em vigor-a·pattir da data
de sua publicação.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discussão a redação final. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
- -- ---Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perinarieCei
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projc!tci vaí à prômUigãÇão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 11:
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 25, de 1992 (n' 5.807/90, na easa __de__ grige_m),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre o mar territorial, a zona contígua, a zon~ eoonôm.ica exclusiva e a plataforma continental brasileiros,
e dá outras providéncías, tendo

PARECER favorável, sob n• 336, de 1992, da Comissão
- -De Relações Exteriores e Defesa NaciOnaL
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
do dia 11 do corrente.
Votação do projeto, em turno único~
_ ___ _
Os Srs. Senadores- que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai ã sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 25, DE 1992
(N' 5.807/90, na Casa de origem)
__
(De iniciativa do -Senhor Presidente da República)
Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua,
a zona económica exclusiva e a plataforma continental
brasileiros, e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Do Mar Territorial

Art. 19 O mar territorial brasileiro compreende uma
. faixa de doze milhas marítimas de largura, medidas a partir

Deze)llbro de

1992~

-da Iiniiã de baixa~marru; litoi:-al contínental ~insular brasileiro,
tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas ofjcial!J?.ent.e no BrasiL .
Parágrafo único. Nos locais em que a costa apresente
recortes profundos e reentrâncias ou em que exista uma franja
de ilhas ao longo da costa na sua proximidade imediata, será
adotado o método das linhas de base retas. ligando- pontos
apropriados, para o traçado da linha de base, a partir da
quarserá medida a extensão do mar territorial.
Art. 2<:> A soberania do Brasil estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao seu leito
e subsolo.
Art. 3~> É reconhecido aos.rlaviOS--de todaS aS n~~iona
lidade o direito de passagem inoce-nte no mar t"étrÚoriai brasileiro.
§ 19 A passagem será considerada inocente desde que
não seja prejudicial â paz, à boa ordem ou à segurança do
Brasil, devendo ser c(;)OtÍnga ~-r?pida.
_~ _
___
§ 29 A passagem inocente poderá compreeOder o parar
e o fundear, mas apenas na medida em que tais procedimentos
constituam incidentes comuns de navegação ou sejam impostos por motivos de força maior ou por dificuldade grave, ou
tenham por fim prestar auxilfo a pessoas, a naVios ou- aeronaves-em perigo ou em dificuldade grave.
_
__ --- .
§ 39 Os navios estrangeiroS rio mar terrjtQr_ial.brasileiro
estarão sujeitos aos regulamentos estabelecidos pelo Governo
brasileiro.

CAPÍTULO II
Da Zona Contígua

-Art. 49 A zona contígua brasileira compreende uma faixa que se estende das doze às vinte e quatro ritllhas marftiritas,
contadas a partir das linhas de base que servem para rne·dir
a largura do mar territorial.
- Art. 59 Na zona contígua, o Brasil poderá tomar as medidas de fiscalização necessárias para:
I - evitar as infrações às leis e aos regulamentos ·aduaneiros, fiscais, de imigração ou sanitários, n-o seu território
ou no seu mar territorial;
II ~ reprimir as i:n.f:taÇõeS às"lfis e" aos" -r~,{iÚfãinc!nt9S I rtO
seu território ou no seu max_: te_rritorial. _ _
__ _
CAPÍTULO III
Da Zona Económica Exclusiva

Art. 6~ A zona econômica exclusiva brasileira compreende uma faixa que se estende das doze às duzentas milhas
marítimas, contadas a partir das linhas de base que servem
para medir a largura do mar territorial.
Art. 79 Na zonaeconômicá éXclu-siva, o Brasil tem direitoS -de soberania para fins de exploração e aproveitamento,
conservação e gestão dos recursos naturais, víVós Ou não-ViVOS,
das águas sobrejacentes ao leito do mar, do leito do mar
e seu subsolo, e no que se refere a outras atividades com
vistas à exploração e ao aproveitamento da Zõha pata fins
económicos.
Art. 89 Na zona económica exclusiva, o Brasil, no exercício de. sua jurisdição, tem o direito exclusivo çl_e regularne.ntar
a investigação científica marinha, a proteção e preservação
do meio marinho, bem como a construção~· operação e uso
de todos os tipos de ilhas artificiais, inst3Iações e estruturas.
Parágrafo único. A inveStigação científica marinha na
zonª' ~conómica exclUsiva só poderá ser conduzida por outros
Estados com ·o cOiiSentime-ntõ prévio do Governo brasileiro,
nos termos da legislação em vigor que regula a matéria .

_
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Art. 9\' A realização por outros Estados, na zona econô~
mica exclusiva, de exercícios ou manobras militares, em particular as que impliquem o uso de armas ou explosivos, somente
poderá ocorrer com o consentimento do Governo brasileiro.
Art. 10. É reconhecido a todos os Estados o.gozo, na
zona económica exclusiva, das liberdades de navegação e sobre-vôo bem como de outros usos do mar internacionalmente
lícitos, relacionados com as referidas liberdades, tais como
os ligados à operação de navios e aeronaves.

CAPÍTULO IV
Da Plataforma Continental
Art. 11.

A plataforma continental, do Brasil compreen-

de o leito e o subsolo das áreas submarinas que se estendem

além do seu mar territorial, em toda a extensão do prolongamento natural de seu território terrestre, até o bordo exterior
da margem continental, ou até uma distância de duzentas
milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se
mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo
exterior da margem continental não atinja essa .distância.
Parágrado úniCo. O limite exterior da plataforrt:~a cont~
nental será fixado de conformidade com os critérios estabelecidos no art. 76 da Convenção das Nações Unidas sobre o
Direito do Mar, celebrada em Montego Bay, em 10 de dezembro de 1982.
Art. 12. O Brasil exerce direitos de soberania sobre
a plataforma continental, para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus recursos naturais.
Parágrafo único. Os recursos naturais a que se refere
o caput são os recursos minerais e outros re-cursos não--vivos
do leito do mar e subsolo, bem como os organismos vivos
pertencentes a espécies Sedentárias, ísio é;-aqudas que no
período de captura estão imóveis no leito do mar Ou no seu
subsolo, ou que só podem mover-se em constante contato
físico com esse leito ou subsolo.
Art. 13. Na plataforma continental, o Brasil, no exercício de sua jurisdição, tem o direito exclusivo de regulamentar
a investigação científica maririha, a proteção e pres-elv-ação
do meio marinho, bem como a construção, operação e o uso
de todos os tipos de ilhas artificiais, insta[ações e estitituras.
§ 19 A investigação científica marinha;-rtã- plataforma
continental, só poderá ser conduzida por outros Estados com
o consentimento prévio do Governo brasileiro, nos termos
da legislação em vigor que regula a matéria.
§ 2"' O Governo brasileiro tem o direitO e"xcfU:sivo de
autorizar e regulamentar as perfurações na plataforma continental, quaisquer que sejam os seus fins.
Art. 14. É reconhecido a todos os Estados o direito
de colocar cabos e dutos na plataforma continental.
§ 19 O traçado da linha para a colocação de tais cabos
e dutos_ na plataforma continental dependerá do consentimento do Governo brasileiro.
§_ 2 9 O Governo brasileiro poderá estabelecer condições
para a· colocação dos cabos e dutos que penetrem seu território
ou seu mar territorfal.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 16. Revogam-se o Decreto-Lei n" 1.098, de 25 de
·
março de 1970, e as demais disposiç6es em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 12
Votação, em túmo único, do Projeto de Decreto
Legislativo n" 84, de 1992 (79/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado sobre Registro

--~
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Internacional de Obras Audiovisuais, assinado pelo
Brasil em 7 de dezembro de 1989, que resultou da
Conferência Diplomática sobre o Registro~ Internacional_ de Obras Audiovisuais, realizada e:IT' Clenebr~-1 de
!O .--21 de abril de 1989, tendo
·
Parecer faVorável, sob n"' 436, de t992, da Comissão -De Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
do dia 11 do corrente.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs.l Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE. DECRETO LEGISLATIVO
N• 84, DE 1992
(N• 79/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Tratado sobre Registro Internacional de Obras Audiovisuais, assinado pelo Brasil em
7 de dezembro de 1989, que resultou da Conferência
Diplomática sobre o Registro Internacional de Obras
- -- Au_diQvisgais, realizada em Genebra, de 10 de a 21 de
abril de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~'- Fica aprovado o texto do Tratado sobre o Registro Internacional de Obras Audiovisuais, assinado pelo Brasil
em 7 de dezembro de 1989.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão
do referido Tratado, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso !"da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos graVosos ao
património nacional.
Art. 2"' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 13:
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n• 86, de 1992 (n• 105/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Tratado de Extradição, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa,
assinado em Brasília, em 7 de maio de 1991, tendo
Parecer favorável, sob n• 437, de !992, da Comissão
- De Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
do dia 11 do corrente.
Votação do projeto, em turno único.
Os Si"S.-- Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 86, DE 1992
(N• 105/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Tratado de Extradição, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
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Governo da República Portuguesa, assinado em Brasilia,
em 7 de maio de 1991.

O Congresso Nacional de_creta; _
Art. 1•! Fic:a aprovãdo o texto do Tratado _de Extradição, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da B.epúblic<;t Portuguesa, assinado
em Brasnia, em 7 de mãio de 1991.
Parágrafo único. Ficam sujeitOS- à "apri:>\/ãÇãO dO Congresso Nacional quaisquer a tos que possãd1 resultar em revisão
do referido Tratado, bem como quaisquer ajustes comple-

mentares que, nos termos do art. 49, inciso I da_ Con~ti_tuiç~o
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 14:
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n"-87, de 1992 (n~ 183l92.. na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto do Acordo entre o
Governo da República Federativa do Brasil e os Governos da República Argentina c da República do Chile
para o Estabelecimento da Sede dQ _Trib_unaLArbitral
na Cidade do Rio de Janeir9, nas P~pendências do
Comitê Jurídico Interamericano, celebrado em Assunção, cm 30 de outubro de 1991, tendo
Parecer favodvel, sob n<.> 438, de 1992, da Comissão
-De Relações Exteriores e Defesa Nacional.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
- --------do dia 11 do corrente.
Votação do projeto, em turno único.
Os Srs. Senadõres que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
,-- ___ . . _ ..
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
É o seguinte_ o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 87, DE 1992
(N• 183/92, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e os Governos da República
Argentina e da República do Chile para o Estabelecimento da Sede do Tribunal Arbitral na Cidade do
Rio de Janeiro, nas Dependências do Comitê Jurídico
Interamericano, celebrado em Assunção, em 30 de outubro de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica aprovado o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e os Governos da
República Argentina e da República do Chile para o estabelecimento da Sede do Tribunal Arbitral na Cidade do Rio de
Janeiro, nas Dependências do Comitê Jurídico Interamericano, celebrado em Assunção, em 30 de outubro de 1991.
Parágrafo único_. _ Ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do referido Acordo. bem corno quaisquer- afusú~s complementares que, nos le'rmos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional.
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Art. 2-? Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 16:
-

-

-

-

-

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 304, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
91,_§§ _3~' .e 4~.- do Regimento Interno).
Votação, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado no 304, de 1991, de autoria do Senador Darcy
Ribeiro, que dispõe sobre a adição de substância a tóxica, volátil e de odor aversivo ao benzeno, tolueno e
xileno, seus derivados e compostos e dá outras providências, tendo
PARECERES, sob n'' 587, de 1991, e 378, de
1992, da Comissão
- be Assuntos Sociais, 19 pronunciamentO: favorável ao Projeto; 29 pronunciamento: contrário ã Emenda de Plenário.
A discussão da matéria foi enCerrada ria SeSSâo ordinária
do dia 11 do corrente.
Votação do projeto, em turno único, sem prejuízo da
emenda.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Ê o seguinte o projeto aprovado:
~ .~PROJETO DE LEI DO SENADO N• 304, DE 1991
Dispõe sobre a adição de substância atóxica, volátil
e de odor aversivo ao benzeno, tolueno e xileno, seus
- derivados e compostos e dá outras providências.

-- -o Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Substância atóxica volátil e de odor aversivo
ser_<! _a,d_içonada ao benzeno, ao tolueno e ao xileno puros,
aos produtos que contenham estes solventes e aos que os
utilizem como matéria-prima.
Parágrafo único. O grau de odor aversivo da substância
e seradicion~da_deverá ser suficiente para impedir a inalação
illteilciorialmente abusiva do produto.
Art. 29 As indústrias instaladas no País, fabricantes dos
prõdutos referidos no artigo anterior, tem o prazo de 4 (quatro) meses a partir da vigência de presente lei, para promoverem a adição da substância atóxica, volátil e de odor aversivo, sob pena de terem apreendidos os lotes cujas especificações contrariem essa exigência.
Parágrafo único. A reincidência em não cumprir a exi- _
gência da presente lei acarretará nova apreensão dos lotes
irregulares e a interdição das atividades da indústria por tempo
indeterminado, até que ela se apresente capacitada para iniciar
a adição de substância aos seus produtos.
Art. 39 A presente lei entra em vigor- na data de sua
publicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário:O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
a emenda de parecer contrário.
A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que quem
votar com o Parecer do Relator, vota"'Ontt'à a emenda.
Os Srs. Senadores que o áprovam queitam permânecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o parecer, fica rejeitada a emenda.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
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É a seguinte a emenda rejeitada:
EMENDA N' 1
Substitua-se a redação do art. 1"' do projeto pela seguinte:

"Art. 19 O benzeno, o tolueno e o xileno puros,
os produtos que contenham estes solventes e os que
os utilizem cómo niatérül.~príina, só poderão ser vendidos no varejo se acrescidos de substância atóxica, volátil e de odor aversivo."
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item_$:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 10, DE 1992
(Em-tegimeâe urgência, nos termos do ar_t,_33§,
c? do Regimento Interno.)
DiscussãO, em turno único-, do Projeto de Lei do
Senado n" 10, de 1992, de autoria do Senador Marco
Maciel, que dispõe sobre o exercício da profissão de
Bibliotecário e determina outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Amir Lando, concluindo por uma audiência
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
anterior.
Votação do projeto, em turno úniCo.
Os Srs. Sen<)dores _que o aprovam queiram pennanecer
sentada. (Pausa.)
Aprovado.
_
_ ---;0 projeto vai à Comissão Dirctora para a redaçao fmal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1" SecretãiiO.É lida a seguinte
PARECER N• 467, DE 1992
(Da ComisSão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado n.. 10,
de 1992.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Senado n"10, de 1992, que dispõe sobre o exercício
da profissão de bibliotecário e determina outras providências.
Sala de ReuO:iôes da Comissão, 15 _de dezemQro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Beni V eras, Relator Dirceu Carneiro - Lucídio Por;tella.

ANEXO AO PARECER N' 467, DE 1992
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 1O,
de 1992, que dispõe sobre o exercício da profissão de
Bibliotecário e determina outras providências.
O Congresso -Nacional decreta:
CAPiTULO I
Da ProíJSSão de Bibliotecário
Art. 1o O exercício da profissão de Bibliotecário, em
todo o território nacional, somente é pcrmitiâo quando aten~
didas as qualificações estabelecidas nesta Lei.
Parágrafo único. A designação "Bibliotecário", incluí~
da no Quadro das Profissões Liberais, Grupo 19, da Consoli·
dação das Leis do Trabalho, é privativa dos Bacharéis em
Biblioteconomia.
Art. 29 A Biblioteconomia. a Documentação e a Informação constituem ~s atribuições do Bibliotecário.
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§ 1, A Bibliotcconomia é o conjunto de conhecimentos
teóricoS, téCnicos e cien"tíficos relativos à administração ri execução de serviços e p1ocessos de tratamento da informação
documental e a sua adequação a serviços de atendimento a
usuários.
§ 2~ A Documentação é o processo de reunir, ordenar
e disseminar documentos. bem como os resultados da atividade intelectual em todos os campos do conhecimento.
§ 3~ A Informação _é o conjunto de_ dados acerca de
fatos, pessoas ou objetos de qualquer natureza, emitidos ou
recebidos sob múltiplas formas e registrados em diferentes
suportes.
Art. 39 O exercício da profissão de Bibliotecário é privativo:
I - dos portadores de diploma de Bacharel em Biblioteconomia, expedido por instituições de ensino superior oficialmente reconhecidas, registradas nos órgãos competentes. de
acordo com a legislação em vigor;
II -dos portadores de diploma de graduação em Biblioteconomia, conferido por instituições estrangeíras de ensino
superior, reconhecidas pelas leis do país de origem, e revalidados no Brasil, de acordo com a legislação vigente;
III- dos amparados pela Lei n, 7.504, de 2 de julho
'de 1986.

CAPÍTULO TI
Das Atividades Profissionais
Art. 4~ O exercício da profissão de Bibliotecário. no
-âmbito das pessoas jurídicas de direito público e privado,
é privativo dos Bacharéis em Biblioteconomia.
Art._ 59 São atividades. privativas do Bibliotecário:
I - ensino das disciplinas específicas e superviSão de está·
gios de Biblioteconomia, Documentação e Informação;
I I - organização, direção, chefia, coordenação ou qualquer atividade que caracterize responsabilidade por curso de
Biblioteconomia;
III- consultaria, assessorame-nto, vistoria, perícia, parecer, laudo e relatório técnico concernente a Biblioteconomia.
Documentação e Informação;
IV- planejamento, pesquisa, organização, implantação,
gerenciamento, administração, direção, chefia, coordenação,
supervisão e execução de serviços de Biblioteconomia, Documentação e Informação, atividades culturais e serviços técnico-científicos relativos- àS'" atribuições definidas no art:- 2"; quando
exercidas no âmbito das pessoas jurídicas a que se refere
o art. 49 ;
- -V- planejamento, organização, implantação, gerenciamento, administração, direção, chefia, coordenação e supervisão de serviços de reprografia aplicada a acervos relativos
às pessoas jurídicas citadas no art. 49 ;
VI -planejamento, organização, implantação, gerenciamerito, administração, direção, chefia, coordenação, super-VíSãO_e_ execuçãO de serviços de normalização documental rias
pessoas jurídicas cifadas no art. 4º;
VII- elaboração de normas técnicas aplicadas às áreas
de Biblioteconomia, Documentação e Informação;
VIII- assessorarn,ento na_ elaboração de _instr.tJme_n_tos
de cOfetá de dados estatísticos-. receriseamento e cadastro,
referente a serviços e acervos relativos àS· pessoas jurídicas
citadas no art. 49 ;
IX- elaboração de programas e provas específicas na
área de Biblioteconomia, Documentação -e Informação, em
concursos públícos, testes de seleção e paitícipaÇão nas respe~:
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tivas bancas examinadoras para o provimento de cargos, funções e empregos;
.
X- representação oficial da classe nos eventos da área
de Biblioteconomia, Documentação e Informação, no Brasil
e no Exterior.
Parágrafo único. Ao Bibliotecário compete, ainda, o
exercício de qualquer outra atividade que, por sua natureza,
inclua~se no âmbito de sua profissão, direta ou indiretamente,
inclusive assessoramento e participação em projetes para construção de bibliotecas, centros de documentação e informação.
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Art. 12. As eleições serão processadas nos Conselhos
Regionais pelo voto pessoal, secreto e obrigatório dos Bibliotecários registrados em cada região, vedado o voto por procuração, durante a segunda quinzena de novembro do último
ano de mandato _dos Conselheiros em exercício.
Parágrafo único. C3.da Conselho Regional promoverá,
na mesma data, eleição para um Conselheiro Federal e dois
suplentes para composição do Conselho Federal e para Conselheiros Regionais e respectivos suplentes na composição dos
Conselhos Regionais, de acordo com o número fixado no
art. 99
CAPITULO III
Dos Conselhos de Biblioteconomia
Art. 13. O não comparecimento às eleições, sem justifiCativas, implicará multa fixada por Resolução do Conselho
Art. 6' O Conselho Federal os Conselhos Regionais
Federal.
de Biblioteconomia constituem-se em um serviço público não
Art. 14. A posse dos Conselheiros Federais e Regiogovernamental de personalidade jurídica de direito público
nais, efetivos e suplentes, dar-se~á no quinto dia útil de janeiro
interno, com autonomia administrativa, financeira e patrido ano subseqüente, competindo aos Presidentes dos Consemonial.
lhos Federal e Regionais que terminaram seus mandatos pro§ 1~ O Conselho Federal tem sede e foro no Distrito
-~derem às respectivas investiduras.
Federal e jurisdição em todo o territóriO nacio_nal,
__
§ 2~' Os Conselhos Regionais terão sua jurisdiçãp fix~da
Art. 15. A extinção ou petda do mandato de Cónsepelo Conselho Federal, com sede e foro em Capital, nos Estalheiro Federal ou Regional, ocorrerá automaticamente:
dos e no Distrito Federal.
I - por morte ou invalidez permanente; _
§ 3' Os funcionários dos Conselhos Federal e Regionais
I I - por renúncia, apresentada por escrito ao respectivo
serão regidos pelo regime CLT.
Cqnse].ho;
Art. 7~' A fiscalização do exercício profissional de que
III- por perda ou suspensão dos direitos profissionais
trata esta Lei será exercida pelo Conselho Regional, sob a
ou políticos;
orientação do Conselho Federal.
IV - por condenação em face de sentença penal transi§ 1'? As questões referentes às atividades afins com as
tada em julgado;
de outras profissões serão resolvidas conjuntamente entre os
V -por ausência, com Justificativa ou não, no triénio:
Conselhos Federais e Regionais dessas proftssóes, em suas
a) no Conselho Federal~ a três reuniões _conSe.cntivas ou
respectivas áreas de competência.
_
intercaladas;
§ 2~" Quando o fato ocorrer entre Conselhos Regionais,
b) no Conselho Regional, a três reuniões consecutivas
este deverá ser comunicado ao Conselho Federal.
ou seis intercaladas;
Art. 8' O Conselho Federal será constituído de tantos
VI- por afastamento do cargo de Conselheiro por mais
membros efetivos eleitos quantos forem os Conselhos Regio- de cento e oi~enta dias consecutivos ou intercalados, no triênio.
nais existentes no País.
_ __ __
_
Art. 16. As Diretorias do Conselho Federal e dos ConParágrafo único. A cada menlbro efetivo do Conselho sélbos Regionais serão constitUídas de Presidente, Vice-PreFederal corresponderão dois suplentes da mesma região.
sidente, Primeiro e Segundo Secretários e Tesotirei~o.
Art. 91' Os Conselhos Regionais serão .constituídos de
Parágrafo único. Imediatamente após a posse, os memquatorze membrosefetivos, no mínimo, a dezoito, no máximo,
bros efetivos elegerão, por maioria absoluta, os membros da
e suplentes, cabendo ao Conselho Federal fixar-lhes o número, Diretoria.
de acordo com a proporcionalidade de ~us registrados.
Art. 17. O Conselho Federa! e os Conselhos Regionais
Parágrafo único. Os COnselhos Regionais terão um ter- só deliberarão com a presença- mínima de mais da metade
ço de seus suplentes do total de membros efetivos, que serão de seus membros.
.
eleitos pela ordem de votação recebida.
Art. 18. Nas decisões do Conselho Federal e dos ConArt. 10. O mandato dos membros efetivos e suplentes
selhos Regionais existirá o votO -de qualidade, de responsado Conselho Federal e dos Conselhos Regionais será de três bilidade do Presidente, para casos de empate.
anos, podendo ser reeleitos por mais de unt_p_erí<><!o__~C?D:S~·-Art. 19. Aos Presidentes do Conselho Federal e dos
cutivo.
_ ____ _
Conselhos Regionais compete a administração e represenParágrafo único. Aos membros efetivos dos Conselhos tação legal dos mesmos, inclusive a prestação de contas peFederal e Regionais de Biblioteconomia é garantida a licença rante o Tribunal de Contas da U niâo e foro perante a Justiça
do ponto para participação em reuniões do seu respectivo Federal.
Conselh.o, desde que comprovada a convocação, com anteceArt. 20. Os- Presideõtes do Conselho Federal e dosdência de, no mínimo, quarenta e oito horas.
Art. 11. A habilitação ao cargo de Conselheiro Federal Conselhos Regionais responderão por crime -de responsabie Regional, na condição de membro efetivo ou suplente, fica lidade, de acordo com a legislação pertinente, estando sujeitos
a impedimento.
subordinada ao preenchimento dos seguintes requisitos:
I - ser brasileiro nato ou naturalizado;
Art. 21. O Conselho Federa_! e os Conselhos Regionais
terão como óigãO deliberativo o Plenário, cabendo às respecl l - ser Bacharel em Biblioteconom.ia;
III - ter registro e ser portador de carteira de_ iden_tidade tiyas Presidências a responsabilidade das atividades executivas
de administração.
profissional de Bibliotecário;
IV -estar em pleno gozo de seus direitos profissionais
Art. 22. O Conselho Federal e os COnselhos Regionais
e políticos.
poderão criar Comissões ou Grupos de Trabalho para a C<>rise-...

e
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cução de objetivos específicos qÜe visem à defesa do interesse
XIÍI - aprovar e publicar sua proposta orçamentária e
a dos Conselhos Regionais, bem como reformulações, abertuda Classe.
Art. 23. Havendo ausência, imp-edimento, renúncia ou
ras de créditos adicionais e mutações parrimon.iais;
vacância de qualquer dos membros da Diretoria, este será
XIV- excaminar e aprovar o balanço~ a prestação de
cOntas e o relatório das atividades próprias e dos Conselhos
substituído imediatamente, obedecendo aos seguintes critéRegionais, encaminhando-os aos órgãos competentes, nos
rios:
prazos legais;
I - o Presidente pelo Vice-Prcsidente;
II- o Vice-Prcsidente pelo Primeiro Secretário;
XV- autorizar a aquisição e alienação de seus bens móIII- o Primeiro Secretário pelo Segundo Secretário;
veis e imóveis e dos benS imóveis dos Conselhos Regionais;
IV- o Segundo Secretário pelo Tesoureiro, que acumu- _
XVI- divulgar o relatório anual de suas atividades, balanço e contas para os Conselhos Regionais;
lará as funções;
V- o Tesoureiro pelo Segundo Secretáiio, que acumuXVII- organizar, disciplinar e manter atualizado o ca·
dastro nacional dos profission-ais-e pessoas jurídiCas registrados
lará as funções,.
§ 1'~' A ausência é caracterizada Pêla- falta de presença
nos Conselhos Regionais;
XVIII - organizar, disciplinar e manter atualizado o cado membro da Diretoria.
§ 2"' O impedimento deverá ser declarado, nos casos
dastro nacional das instituiç6es de ensino, de todos os graus,
de licença e afastamento temporáiiós requeridos.
que ministrem disciplinas específicas da área de Biblioteco§ 3"' A renúncia é a manifestação da vontade unilateral
Qomia, Doçumentação e InfQrmação;
do renunciante, e surtirá efeitO na hOra em que for apreXIX- conhecer e dirimir dúvidas e problemas suscitados
pelos Conselhos Regionais e prestar-lhes assessoramento persentada.
§ 49 A vacânCià ·deVe ser declarada pelo Pleriário do
manente;
respectivo Conselho;
XX - iilcentivar a colaboração mútua das entidades de
§ s• Nos casos de renúncia ou vacância -Caberá ao substiClasse das áreas de Biblioteconomia~ Documentação e Infortuto concluir o mandato, na qualidade de titular.
mação, em matéria de sua competência que venha contribuir
para o aprimoramento profissional;
XXI- fiscalizar o cumprimento da presente Lei _e 4emais
CAPÍTULO IV
legislações afins;
Da Finalidade e Competência
XXII - propor ao Poder competente as mofificações neDo Conselho Federal de Bibliotecooomla
cessárias ao aperfeiço-amento da regulamentação do exercício
Art. 24. O Conselho Federal tem por finalidade orien- profisSiOnal previsto D.esta Lei, ouvidos os Conselhos Regiotar, disciplinar e supervisionar a fiscalização do exercício da nais;
profissão de Bibliotecário e contiibuir para o desenvolvimento
XXIII - resolver os casos omissos na legislação profisprofissional, na forma desta lei.
sional vigente.
Art. 25. Compete ao Conselho Federal:
I -eleger a sua Diretoria;
CAPÍTULO V
II -zelar pela dignidade e independência profissional
Da Finalidade e Competência dos
do Bibliotecário e pelo livre exercício de suas prerrogativas
Conselhos Regionais de Biblioteconomla
e direitos profissionais, em todo o País;
Art.
26.
Os Conselhos Regionais têm por finalidade
III -exercer função normativa para fiel interpretação
da profissão de Bibliotecário e contribuir
fiscalizar
o
exercício
e execução da legislação vigente;
para o desenvolvimento profissional, na área de sua jurisdição,
IV- instalar, orientar e supervisionar os Conselhos Rena fonna da lei.
gionais, interVindo ou extinguindo-os, quando necessário, com
Art. 27. Compete aos Conselhos Regionais:
a aprovação de dois terços de seu Plenário, convOcado no
I - eleger sua Diretoria;
prazo máximo de trinta dias, garantindo o principio de hierar~
II -zelar pela dignidade e independência profissional
quia institucional;
do Bibliotecário e pelo livre exerclcio de suas prerrogativas
V- deliberar com os Conselhos Regionais sobre o Códi- e direitos profissionaiS-em sua juris9-ição;
III -fiscalizar o exercício profissional em sua jurisdição
go de Ética Profissional, e funcionar cOmo Tribunal Superior
e representar às autoridades competentes sobre fatos que apude Ética Profissional;
rarem cuja solução não seja de sua alçada;
VI- julgar e decidir, em última instância, os recursos
IV- propor ao Conselho Federal medidas necessárias
das deliberações dos Conselhos Regionais;
VII - julgat e decidir, em única instância, os processos ao apromoramento da fiscalização do exercício profissional;
V- fiscalizar, cumprir e fazer cumprir as disposições da
de infração em que seja acusado Conselheiro Federal;
presente lei e de a tos baixados pelo Conselho Federal;
VIII -elaborar, aprovar e alterar o seu Regimento InVI -registrar os profissionais de acordo com a presente
terno;
lei
e
expedir carteiras e cédulas_ de identidade profissional;
IX -examinar e aprovar os Regimentos In,emos dos
VII- registrar as pessoas jurídicas que exerçam atividaConselhos Regionais e suas deliberações;
des em Biblioteconomia, Documentação e Informação e expeX- instituir modelos de carteira e -cédula de identidade
dir
o respectivo certificado;
profissional;
VIII - funcionar como Tribunal Regional de Ética ProXI - homologar os resultados das eleições para o Conse- fissional;
lho Federal e os Conselhos Regionais;
IX- julgar e decidir as reclamações e representações
XII- fixar os valores das anuidades, taxas, emolumentos escritas acerca dos serviços de registro profissional e das infrae multas devidas pelos profiSsionais e pessoas jurídicas;
ções a esta lei, cabendo recurso ao Conselho Federal;
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X- jl!lgar os p~oce~sos por infraçãO e aplíca"r
dades prev1stas no Capítulo X desta Lei;

as penauM

XI- elaborar, aprovar- em sua-- instância e alterar seu
Regimento Interno, submetendoMo à aprovação do Conselho
Federal;
XII - baixar atos necessários à fiel execução da legisl3.ção
vigente, encaminhando cópia ao Conselho :Federal;
- -XIII- encaminhar ao Conselho Federal, para fins de
homologação, o processo de suas_ el_eiçõeS; XIV- arrecadar anuidades, taxas, emolumentos e multas, de acordo com a legisla_ção vigente, repassando ao Conselho Federal, no prazo de quinze dias, sua participação lega];
XV- examinar e aprovar sua proposta orçamentária,

reformulações, aberturas de créditos adicionais e mu~açóes
patrimoniais, balanço, prestação de contas e relatórios de atividades, encaminhando-os ao· Conselho Federal, nos prazos por
este fixados;
- - -- - XVI- autorizar a aquisição e alienação de bens nlóveiS;
observadas as normas legais vigentes;
XVII- propor a aquisição e alienação de bens imóveis,
observadas as normas legais vigentes, submetendo-as à autorização do Conselho Federal;
XVIII - organizar e manter atualizado o cadastro re_gional dos profissionais e pessoas jurícticaS--registfadOs- em s-Ua
jurisdição, remetendo cópias ao Conselho Federal;
XIX - organizar e manter atualizado o cadastro regional
das instituições de ensino, de todos os graus, qUe-Inillistrem
disciplinas específicas das áreas de Biblioteconomia, Documentação e Informação, em sua jurisdição, remetendo cópia
ao Conselho Federal;
XX- publicar relação dos registres dos profissionais e
pessoas jurídicas, das licenças e dos cancelamentos ocorridos
na região, nc::'s prazos estipulados pelo Conselho Federal;
XXI- mcentivar a colaboração mutua das entidades de
Classe das áreas de Biblioteconomia, Documentação e Informação, em matéria de sua competência, que venham a contribuir para o aprimoramento profissional; XXII- resolver os casos omissos, acatando recurso ne- - -- --cessário para 0 Cori:Selho Federal.
Art. 28. Os Conselhos Regionais podúão promover,
através de advogado, processos administrativos e judiciais peran te os J u fzos competentes, d e acordo com os -dispositivos
da presente lei.

CAPITULO VII
Do Registro das Pessoas Jurídicas
A~. 31. Estão obrigadas ao registro prévio, no Conselho RegiOnal a que estiverem jurisdicionadas, as pessoas jurídicas que explore_m !i prestaçãc::' de serviços, sob qualquer forma,
nas áreas dC: Blb~toteconomta, Doc.ume~~~çã~o e_ Info~ação,
para os quats SeJam necessáriaS ahvidades de Bibliotecário
nos termos desta lei.
'
§ _1 o;~ As pesso~s jurídicas, a que alude este artigo, só
poderao a~uar dC:P?IS de comprovarem que os ·respoiisáveis
pelas refendas atiVtdades, suas chefias e seus su,bstitutos são
B_ibl!otecári~s ::egistrados na região e no pleno. gozo de 'seus
drre1tos profissionais, ficando obrigados a comunicar ao Conselho Regional alterações posteriores.
§ zo;~ A inscrição das pessoas jurídicas nos quadros dos
Conselhos Regionais far-se-á mediante apresentação de:
· ~-contrato 5c::'cial devidamente registrado na Junta Comerctal do respectivo Estado, constando a finalidade e as
atividades relaci~nadas com a Biblioteconomia, Documentação e Informaçao;
II- relaçã? dos Bibliotecários e seus reSpectivos cãfgoS,
cons~ando os numeras do Copselho Regional de Biblioteco--norma da respectiva região;
- UI- documentação pessoal dos responsáveis legais da
requerente;
IV- cartão do Cadastro Genil dos Contribuintes
(CGC), Imposto-sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN), Instituto Nacional de Serviços Sociais (JNSS).
Art. 32. À pessoa jurídica devidamente registrada no
Conselho Regional será fornecido o certificado de registro
fixado pelo Conselho Federal.

·CAPÍTULO. VIII
Do Cadastro das Pessoas Jurídicas
·
Art. 33. As pessoas jurídicas que atuem, prestem ou
executem serviços ou qualquer atividade na área de Bibliote-conomia, Documentação e Informação ficam obrigadas a se
cadastrarem no Conselho Regional de sua juri_sclição, inclusive
as pessoas jurídicas de direito público, quer da administração
direta, I·ndireta, fundacJ·onal ou economi·a m1'sta.
§ lo;~ As pessoas jurídicas só poderão atuar depois de
com-provarem que os responsáveis pelas referidas atividades,
suas chefias e seus substitutos são Bibliotecários regiStÚldós
na região e no pleno gozo de seus direitos profissionãis, ficandO
--obrigados a comunicarem ao Conselho Regional alterações
posteriores.
§ 2o;~ As entidades ou· instituições referidas neste artigo
ficam obrigadas a comunicarem, no prazo de tririta diaS, quaisquer alterações posteriores que modifiquem seus atos constituti vos ou quadros funcionais na área de Biblioteconomia, Doeumentaçãoe Informação· e, igualmente, obrigadas a se cadastrarem, no Conselho Regional de sua jurisdição.
.
Art. 34.- As instituições de ensino", de todos os graus,
que ministrem disciplinas específicas das áreas de Bibliotecanomia, Documentação e Informação-. ficam obrigadas a se
cadastrarem no Conselho Regional de sua jurisdição.
CAPÍTULO IX

CAPíTiJLÓ VÍ
Do Registro de Bibliotecários
Art. 29. O exercício da funçãO-de~IfibliOte-cáriO-ij)i1Vã:~tivo dos bibliotecários inscritos nos quadros do Conselho Regional da respectiva jurisdição, nos tennos desta lei.
§ 1~ É obrigatória a citaÇão do núme.fo de- ri&isiros no
Conselhc;> Regional, em todos os documentos de responsabilidade profissional.
§ zo;~ A inscrição nos quadros dos Conselhos Regionais
far-se-á mediante apresentação de:
I - diploma devidamente autenticado;
U- carteira de identidade;
III- cadastro de pessoa física;
IV- título de eleitor;
V- certificado militar;
VI- prova de residência.
Art. _30. Ao profissional devidaDlente;_ n;gistrado no
Das Anuidades, Taxas, Emolumentos,
Con~Iho Regional serão fornecidas a carteira de identidade
Multas e Renda
profissional e a cédula de identidade de Bibliotecário, queArt. 35-. ·os jJiôffSsíóli'ãlS -eo-peSSOâs jurldicas de -direito
terão fé pública, nos tennos da lei.
privado, regisüados de conformidade com esta Lei, ficam

'
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obrigados ao pagamento da respectiva anuidade ao Conselho
Regional de sua jurisdição.
§ 1' O valor da anuidade em jurisdição secundária corresponderá à metade da anuidade da jurisdição principal.
§ 29 OS Conselhos Regionais, além da anuidade, cobrarão taxas, emolumentos e multas.
Art. 36. Constítuem rendas do Conselho Federal:
I -vinte por cento do produto da arrecadação anuidades, taxas, emolumentos e multas de cada Conselho Regional;
II- vinte por ·cento -da renda líquida sobre prestação
de serviços dos Conselhos Regionais;
III -legados, doações e subvenções;
IV -rendas patrimoniais e de prestação de serviços.
Art. 37. Constituem rendas dos Conselhos Regionais:
I -oitenta por cento do produto da arrecadação de anuidade, taxas, emolumentos e multas;
II - oitenta por cento da renda líquida sobre prestação
de serviços por eles realizados;
III -legados, doações e subvenções;
IV - rendas patrimoniais.

de

CAPÍTULO X
Das Infrações, Penalidades e Recursos
Art. 3K A falta do competente registro, bem como do
pagamento da anuidade' caracterizará o exercíCiO"- negai da
profissão de Bibliotecário.
Art. 39. Comete infraçáo penal o responsável legal pela
pessoa jurídica de direito público ou privado que mantiver
qualquer atividade de Bibliotec_onomia, sem profissionais registrados no Conselho Regional da jurisdição e no pleno gozo
de seus dire_itos profissionais.
§ 1• Se for pessoa jurídica de direito público, o crime
será de prevaricação (art, 319 do Código Penal);
§ 2~' Se for pessoa jurídica de direito privado, o crime
será de desobediência (art. 330 do Código Penal};
§ 3~' A ação penal será proposta através de queixa-crime
perante o Juízo criminal pela parte interessada.
Art. 40. Constituem infrações disciplinares:
I - exercer a profissão, quando impedido de fazê-lo, ou
facilitar, por qualquer modo, o seu exercício a não registrados;
II -praticar, no exercício profissional, ato que a lei defina como crime ou contravenção penal;
I I I - não cumprir, no prazo estipulado, determinação
emanada do Conselho Regional em matéria de competência
deste, após regulannente notificado;
IV -deixar de pagar ao Conselho Regional, nos prazos
previstos, as contribuições a que está obrigado;
V - faltar a qualquer dever profissional previsto nesta
Lei;
VI - transgredir preceitos do Código de Ética Profissional.
Parágrafo único. As iiitrações serão apuradas levandOse em conta a natureza do ato e as circunstâncias de cada
- _____
Art. 41. As penas disciplinares, consideradas a gravidade da infração cometida e a reincidência das mesmas, consistem em:
I - multa de um a cinqüenta vezes o valor atualizado
.:ia anuidade;
I I - advertência resBrvada;
III- censura pública;
IV- suspensão do exercício profissional em até três
anos;
casa~

r ______

••
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v- cassação d~ exercício Profissional com a apreensão
da carteira profissional.
·
§ 1' A pena de multa poderá ser combinada com qual-

quer das penalidades enumeradas neste artigo~ podendo ser
aplicada em dobro em caso de reincidência da mesma infração.
§ 2~' A f~ta de pagamento da multa prevista neste Capítulo no prazo estipulado determinará a suspensão do exercício
profissional, sem prejuízo da cobrança por via executiva.
§ 3~' À suspensão por falta de pagamento de anuidades,
taxas e multas somente cessará com o recolhimento da dívida,
podendo estender-se em até três anos, decorridos os quais,
o profissional terá, automaticamente, cancelado seu registro,
se não resgatar o débito, sem prejuízc, d~ cobrança executiva.
§ 4~' A pena de cassação do exercício profissional acarretará ao infrator a perda do direito de exercer a profissão,
em todo o território nacional' com apreensão da carteira profissional.
§ 5~' Ao infrator suspenso por débitos será admitida a
reabilitação profissional mediante novo registro, satisfeitos,
além das anuidades em débito, as multas e demais emolumentos e taxas cabíveis.
Art. 42. O poder de punir disciplinanneote compete
ao Conselho Regional ao qual o infrator estiver jurisdicionado,
ao tempo do fato punível em que incorrer.
Parágrafo único. A jurisdiÇão disciplinar estabelecida
nesta Lei não derroga a jurisdição comum quando o fato
constitua crime ou contravenção ·punida ein lei.
Art. 43. Nenhuma penalidade será aplicada sem que
tenha sido aSsegurado ao infrator amplo direito de defesa.
_ _ _Art. #· Da ~posição de qualquer penalidade, caberá
recur:so ao _Conselho Federal, com efeito suspensivo, no prazo
de tnnta dias contados da ciência da decisão.
·Parágrafo único~ Das decisões dos Conselhos RegionaiS
que aplicarem pena de suspensão e cassação do registro profissional, c;;tberá recurso ex offtcio ao Conselho Federal, com ·
efeito suspensivo.
Art. 45. Não caberá ao infrator outro recurso por via
administrativa.
Art. 46. As denúncias só serão recebidas, quando assinadas com a qualificação do denunciante e aCompanhadas
dos elementqs comprobatórios do alegado, tramitando em
caráter reservado, vedada a divulgação do nome do deQun~
ciante.
Art. 47. As pessoas não habilitadas que exercerem a
profissão regulamentada nesta Lei estão sujeitas às penalidades previstas na Lei de Contravenções Penais e ao pagamento de multa, a ser definido pelo Co~selho Federal.
CAPíTuLO XI
Das Disposições Gerais e Transi-

Art. 48. São equivalentes, para todos os efeitos, os diplomas de Bibliotecário, de Bacharel em Biblioteconomia e
de Bacharel em Biblioteconomia e Documentação, expedidos
até a data da presente Lei por escolas oficialmente reconhe- .
cidas e registradas nos órgãos competentes, de acordo com
·
a legislação em vigor.

Art. 49. As pessoas não portadoras de diploma, que
tenham exercido_ a atividade até 30 de janeiro de 1987, e
que já estão devidamente registradas nos quadros dos Conselhos Regionais de Biblioteconomia, estão habilitadas no exercfcio da profissão.
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Art. 50. Ao ser promulgada Pfe:;e-Dte Lei, os Consc:lheiros Federais e Regionais e os respectivos Suplentes completarão seus mandatos.
- -- - ----- § 1~' O mandato dos Conselheiros Federais fica prorrogado para coincidir com a data de realização das eleiçóes,
nos termos desta Lei.
§ 2~' Compete ao Presidente do Conselho Federal convocar eleições gerais previStas nesta lei.
Art. 51. As pessoas jurídicas, já estabelecidas para exploração e prestação d~ serviços bibliotecários, previstas no
art. 30, terão o prazo de cento e oitenta dias, a contar da
data de sua publicação, para a devida habilitação junto ao
Conselho Regional de sua jurisdição.
__
Art. 52. Cabe ao Conselho Federal resolver os casos
omissos na execução da present~ ~ei.
__
Art. 53. São "révogãdãS as ~sposições em contrário e,
em especial, a Lei n' 4.084, de 30 de junho de 1962.
.
Art. 54. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) .::_E;, dis.cus·
são a redação finaL (Pausa.)
·
Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pernianecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
.
_ _ _ -~
O projeto vai à Câmara doS Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 11, DE 1991- COMPLEMENTAR.

(Em regime de urgência, nos termOs do art. 336, c,
do Regimento Interno)
Continuação da votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1991-Complementar
(n' 69/89, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da União, que dispõe sobre a organização,
as atribuições e o estatuto _c)o M_i11istérío PUbiicO da
União, tendo Pareceres:
_
_
-Sob n 9 412, de 1992, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, favoiável, nos t~rmos do
Substitutivo que oferece; e
·
-Proferido em Plenário. Relator: Sen~dor Amir
Lando. Contrário às Emendas de Plenário.
Esta matéria é de lei complementar, portanto há necessidade de quorum qualificado para a sua deliberação.___ _
A votação será processada nominalmente. Peço a atenção
dos Srs. Senadores para esse fato, por se tratar de lei complementar.
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Tem V. Ex•
a palavra.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, este projeto está para
ser votado há muito. Previno os Srs. Senadores._ de que se
trata de lei complementar; por isso_ -~e~m9 _precisamos de
quorum qualificado.-.
.
_
_.
Pediria a V. Ex\ em primeiro lugar, que fizesse soar
as campainhas. Se V. Ex.~ me permite, solicitO deste inicrofone

.a prescnç<. de todos os companheiros para que possamos votar

este projeto, que é da maior impoJ1ãncia.
·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência reitera o apelo agora transmitido pelo nobre Senador
Ronan Tito, no sentido de que todos os Srs. Senadores que
se encontiam nos gabinetes ou em outras dependências do
Senado Federal venham imediatamente ao plenário. A matéria é de lei complementar e, conseqüentemente, exige quorum
qualificado, com o voto de pelo menos 41 Srs. Senadores.
Essa votação é da maior importância para o Ministério Público
Federal.
O substitutivo vai _ser votado e, após, ouviremos o parecer
-dO-Relator sobre as emendas.
O Sr. Antonio Mariz- Sr. Presidente, peço a palavra
·para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

Concedo

a palavra a V. Ex•
O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - Para encaminhar.
Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,
desejo encaminhar a matéria, sobretudo o destaque oferecido
ao substitutivo do Relator, com parecer favorável do Relator,
para supressão do disposto no art. 37, inciso IV, e§ 1"
O art. 37, inciso IV, diz que o Ministério PúblicO_exercerá
--~l!_asjunçQç~_:
___ - -· ......
"IV- em caráter especializado, junto ao Tribunal
de Contas da União, na defesa do património público
e da ordem jurídica, no âmbito das competências previstas no art. 71 da Constituição Federal eda legislação
pertinente".
do mesmo artigo diz:
"As funções do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União serão exercidas por me~bros
do Ministério Público Federal, designadas pelo Procurador-Geral da República para ofícios com atribuições

O§

z~_

específicas._'~

Esses dois dispositivo~ são objeto de destaque
press~o-co-m. p~re~er favorável do Relator.

para su-

Qu-ero ali~?har-me _tamQém, _Sr. Presidente. na posição
·'de que não devem constar tais preceitos na lei complementar
que estamos votando -Lei OrgâniCa do Ministério Público
da 'Uriíã() - pOrque se trata de matéria ve_!lcü:Ja. O _caráter
especializado do Ministério Público junto ao J"'ril;mnal de Contas da União foi exaustivamente debatido na Assembléia Nacional Constituinte; foi objeto de emendas e de deliberação
nos vários níveis, desde as subcomissões até a Comissão de
Sistematização. votação no primeiro turno e no segundo turno;_-~ -~~téria aQsqJq.tamente ultrapassada. A Constituição
eSfabeleceu, de forma clara, que o Ministério Público. junto
ao Tribunal de Contas da União, constitui um ramo especializado do Ministério Público. Talvez coubesse até uma preliminar da inconstitucionalidade desse dispositivo no pr~_etõ,
porque também aqui no Senado a matéria foi objeto de deliberação. Votamos essa matéria nesta sessão legislativa, no dia
23 de abril de 1992. Na ocasião em qu~_9 Senado _da República
aprovou a Lei Orgâilica do Tribl,Ulal de ·Contas da União,
estabeleceu todo um capítulo para reger o Ministério Público
Especial.
Tenho em mão o projeto aprovado pelo Senado e o
espelho da votação do dia 23 de abril de 1992. Ora, a Consti·
tuição Federal diz que não se pode votar na mesma sessão
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legislativa matéria i""ejeitâda. O Senado, por 36 votos a 18,
rejeitou essa matéria no dia 23 de abril passado. Agora, a
mesma substância legislativa volta sob forma de emenda ao
substitutivo. Parece-me claro que ao Senado seria vedado
insistir na inclusão deste disposTüvo, que atribui ao Ministério
Público Federal competência para atuar juntó -ifó Tribunal
de Contas da União. Portanto, a matéria está duplamente
ultrapassada na Constituição e na lei; lei votada pelo Senado

Federal, novamente votada na Câmara dos Deputados, posto
que emendada aqui, e finalmente promulgada: trata-se da
Lei n"' 8.443, publicada no dia 16 de julho do corrente ano.
A Constituição da República dirimiu qualquer dúvida
a respeito do assunto. O art. 73 da Constituição Federal,
no seu § 2':>, diz:
"Os Ministros do Tribunal de Contas da União
serão escolhidos:
I - um terço pelo Presidente da República, com
aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo
Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento."
Ora, se serão Ministros do Tribunal de Contas da União
membros do Ministério Público, é claro que se trata de um
Ministério Público especial porque, de outra forma, como
seriam selecionados esses membros do Ministério Público?
Se a Procuradoria-Geral da República devesse indicar Procuradores para atuarem junto ao Tribunal de Contas da União,
somente esses teriam o pfivilégio de ser indicados em Jista
tríplice à nomeação de Ministros do Tribunal de Contas? Evidentemente que não. Esse dispositivo deixa evidenç:.íada a
natureza especial desse ramo do Ministério Público.
Do mesmo modo, dois outros dispositivos: o5; arts. 128
e 130 da Constituição.
O art. 128 da Constituição Federal define o que seja
o Ministério Público ao preceituar: - - -''0 Ministério Público abrange:
I -o Ministério Público da União, ·que compreende:
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;
II -os Ministérios Públicos dO$ Estados."
Já o art. 130 é expresso:
.. Aos membros do Ministério Público junto aos
Tribunais de Conta aplicam-se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura."
Ora, de um lado está claro que- esse Min-istério PUbliCo
não integra o Ministério Público da União, posto que não
enumerado no inciso I, do art. 128.
O art. 130? ao mandar aplicar as disposições desta seção
pertinentes a direitos, vedações e formas de investidura, claramente distingue esse ramo do Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas como ramo especial dele. É o óbvio porque, de outra forma. o texto do art. 130 da Carta Magna
seria absolutamente redundante, desnecessário. É absolutamente inaceitável que se possa admitir na Constituição palavras vãs, textos vãos, sem força cogente, sem força de aplicabilidade. Então, é claríssimo, pelo que consta no'texto constitu-
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cional, que Se trata de um Ministério Público especüii. Sei
que essa discussão tomou aqui caráter passional, apaixonado.
Chegou-se a dizer que esse Ministério Público, que servisse
junto ao Tribunal de Contas da União, constituiria uma imoralidade.
Parece-me, no mínimo, excessiva a expressão, porque
o Tribunal de Contas da União existe desde os primórdios
da República. Na verdade, depois de amanhã, dia 17 de dezembro, ele estará completando um século. Foi no dia 17
de dezembro de 1892, através do Decreto no 1.116, que se
criou o MinistériO Público junto ao Tribunal de Contas da
União.
A República poderia compadecer-se de uma imoralidade
secular? Dezenas de leis que cuidaram desse Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União jamais perceberam
a impropriedade dessa instituição?
O MinistériO-Público, junto ao Triburial de Contas da
União, ganhou título de cidadania desde a Constituição de
1934; já na Constituição de 1967 está referido expressamente
e, agora, uma vez mais, na Carta Magna de 1988.
Por que se haveria de inquinar o Ministério Público de
inadequado, de não assumir as características próprias deste
verdadeiro quarto Poder, instituído na Carta Magna de 19881
Porventura, ele não tem os objetivos básicos comuns? O de
fiscal da lei? O de prOmotor da sUa fiel exe"Cução? São justamente essas características que o distinguem Junto ao Tribunal
de Contas da União. Não há relação de dependência alguma
entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Está afirmada na Lei Orgânica do Tribunal a sua indivisibilidade, a sua
unidade e a sua independência funcional, que são os princípios
basilares do Ministério Público.
E de que forma se faz a investidura no cargo? A própria
Constituição Federal no seu art. 130 diz que nos mesmos
-termos aplicáveis ao Ministério Público da União.
Ao enumerar aS atribuições do Ministério Público, no
art. 128, a Constituição estabeleceu a abrangência da ação
do Ministério Público; no art. 130, não estendeu essa mesmas
atribuições aos representantes do Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas da União_:_ Isso _p_Q_~ várias razõe~, og__
seja, pela sua especialização, pelo seu caráter singular, pelo
fato de o Tribunal de Contas da União não integrar o Poder
Judiciário. Ele não é um tribunal judiciário. -o Ministério
Público especializado não age junto ao Poder Judiciário. Daí
não terem sido estendidas as atribuições do art. 128.
Trata-se de uma matéria absolutamente decidida no texto
ConstituciOnal e no texto das Leis. Aqui está a Lei Orgânica
do Tribunal de Contas, aprovada pelo Senado Federal, no
dia 23 de abril deste ano .
Capítulo VI: Os arts. 77 a 81 cuidam da forma de preenchimento dos cargos do Ministério Público junto ao Tribunal,
do seu número e do seu quadro.
Diz o art. 77:
O Ministério PúbliC9, junto ao Tribunal de C9ntas
da União, ao qual se aplicam os princípios instituciOnais
da unidade, da indivisibilidade e da independência fun~
cional, compõem-se de um Procurador-Geral, três Subprocuradores-Gerais e quatro Procuradores, nõmeados
pelo Presidente da República dentre brasileiros bacha-réis em Direito.
O Procurador-Geral, nomeado em comissão, será
escolhido dentre os Subprocuradores-Gerais, tendo
tratamento protocolar e vencimentos.
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Se as carreiras são independentes de cac!a ra-tno. 11 indivisi:
bilidade é interna, não pode ser de Otitrã forma. O que significa
a indivisibilidade? Significa que um procurador pode agir pelo
outro; numa determinada ação é indiferente que aja este _ou
aquele_procurador pois, a qualquer momento, um pode substi_
tuir o Outro. É isso que defíne a divisibilidade.
-------A- unidade significa o comando único~ O ProcuradorGeral ®_República seria o chefe do Ministério_ Público da
União. Mesmo nesse caso, é impossfvel compatibilizar a idéia
da unidade, quando se considera que há um procurador-geral
da Justiçado Trabalho, um procurador-geral da Justiça Militar
e um procurador-geral da Justiça do Distrito Federal e Territóríos.
Logo, s6 se pode entender a indivisibilidade e a unidade
no interior de cada ramo do Ministério Pú91ico; uma especiaEstá claro, portanto, qu·e·não se tra:ta ·de um oigariiSinO
HzaÇãO de cada um. Esse me parece o único sentido poSsível
submisso ao Tribunal.
à interpretação do preceito constitucional que assegura essa
Está assegurada a sua independência funcional nos termos
unidade e indivisibilidade. No interior de cada ramo é indifeda própria lei.
rente que aja este ou aquele procurador; cada um deles tem
0 Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V. Ex~ um aparte?
a unidade assegurada pelo seu procurador-geral.
0 SR. ANTONIO MARIZ _ Ouço V. Ex• com rnuiÚ)
Contudo, há um aspecto que quero ainda acentuar. "Ao
mandar para o Congresso Nacional o seu projeto de lei orgâprazer.
nica, a Procuradoria-Geral da República, exercendo a prerro~
O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Antonio Magativa constitucional da independência funcio-nal que lhe asseriz, es'tou acompanhando sua exposição, mas queria ponderar
gura o. poder de iniciativa das leis, não cogitOu de atribuições
- e foi o que sustentei aqui antes- que há um dispositivo
junto ao Tribunal de Contas da União~ _Q_ projeto aprova-dó
fundamental na Constituição Federal a respeito do Ministério
na Câmara dos Deputados, que respeitou o -"texto original
proveniente da Procuradoria, tampouco alterpu para estender
Público, que declara que este órgão é uno_ e indivisível,_ ü_u
~ concilia isto cOm a regra relativa à existência do Ministério
a abrangência do Ministério Público ao Tribunal de Contas
Público junto ao Tribunal de Conta~ da União-, ou o Ministério
da União. É a própria Procuradoria que o reconhece. Não
Público não é uno e indivisível como diz a Carta MagDa.
existe essa possibilidade do ponto de vista constituCional. Seria
agredir o art. 130 e os dispositivos gerais que regem o MínisO SR. ANTONIO MARIZ_ Perdão, Senador Josaphat
Marinho, mas sou obrigado a divergir de v. EX"", porQue 3 -téri9 Público desconsiderar esse aspecto da tipicidade do Miunidade e a indivisibilidade, a meu Ver, só pode ser entendid!i
nistério Público junto ao Tribunal de Contas da U~ião.
no interior de cada ramo do Mi.nistério Público. É_ey!_d~m~. --=·- _-_ Aqui se disse que urna das razões da suposta imoralidade
quando diz a Constituição no art. 128:
·
-- · desse Tribuhal seria o fato de que ele emitiria um parecer
"Art. 128. O Ministério..,Público abrange:
sobre as contas do próprio TribunaL Eu diria que é o contrário:
I_ 0 Miriistério-PUblico da União.~.
_ itn~ralid~de s~ria se o Procurador-Geral da República pudesse
························~-······-·····----·-.:-.·.:~~ .,_..~~-,-·_-""""· ,.;oL!J.,..~P.r::QcuraÇ.ores_.para o Tribunal de Contas da União,
porque. o Procurador-Geral da República, esse sim~ é ordeII - o Min}Stério Público dos Estados."
nador de despesas. A independência {unCional da ProcuradoOnde está a unidade entre os Ministérios PúD1íOOS
ria-Geral da RepúbliCa faz com que o Ministério Público seja
Estados e o Ministério Público da União? Onde está a lridiVisiordenador de despesas. Portanto, o Procurador-Geral daRebilidade? Porventura um Procurador do Estado pode atuar
pública presta contas ao Tribunal de Contas da União. Esta
junto ao MinistériO Público da União e vice-versa?
é uma das razões que certamente inspirou o Legislador brasiO Sr. Josaphat Marinho- Note V. Ex• que a ConstileirQ desde 1892, desde há exatamente um século, a estabetuição Federal diz Ministério Público da União e Ministérios
lecer esse Ministério Público Especial. Tem independência
Públicos dos Estados. Logo, no Ministério Público da Vnião
funcional, pois são os seus integrantes nomeados pelo Presie nos Ministérios Públicos dos E~tados, d~ve prevalecer o
dente da República, com investidura garantida pelo concurso
princípio da unidade e da indivisibilidade.
público, pela obediência à ordem de classificação e tem o
seu Procurador-Geral igualmente nomeado pelo Presidente
O SR. ANTONIO MARIZ- Mesmo assim, sou obrigado
da República. Na medida em que não se rege por qualquer
a divergir de V. Ex\ porque o Ministério Pijbli_co da União
subordinação ao Tribunal, o Ministério -Pú-blico do Tribunal
se subdívíde, como está no indso I, em -várloS ramos. E a
de Contas da União não ordena despesas; ele se integra, sob
Lei, voltando ao art. 182 do _projeto, _que, é u~A __p~opos~~
este aspecto, à estrutura admiriistrativa do Tribtln_al, de que'Pl
da Procuradoria Geral d-a Re-públíC_a_, diz o s~guinte:
_recebe as instalações físicas e o apoio logístíCO~ hãduzido nos
"Os cargos do Ministério Público da União, salvo
funcionários que servem a esse Ministério Público. Ele não
os de Procurador-Geral da República, Procurador-Geordena despesas, e isto é ess_encial à função típica do Tribunal
ral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar
de Contas da União. Como admitir que o_ Procurador-Geral
e Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e
d~-_Rep~~Uca _indicas$_e membros do seu Pod~r. indicasse prodos Territórios são de provimento vitalíciO -e constituem · curadores para fiscalizar as suas próprias contas? Isto, sim,
as carreiras, independentes de cada ramo."
seria urna imoralidade.
§ 39 - O íngr~sso na carreira faf-~'sê-á, no cargo
de Procurador, fttediante concurso público de provas
e títulos, assegurada a participação da Orde;m dos Advogados do Brasil em Sua realização e observadas, nas
nomeações, a ordem de classificação, enquanto a promoção ao cargo de Subprocurador-Geral far-se-á~ alternadamente, por antiguidade e merecimento~--Art. 81:
Aos Membros do Ministério Público, jU-nto· ao Tri~
bunal de Contas da União. aplicam-se, subsidiariamente, no que couber, as disposições da lei orgârlica do
Ministério Público da União pertinentes a direitos,·garantias, prerrogativas, vedações, regime disciplinar e
forma de investidura no cargo inicial da carreira.
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que muitas Constituições estaduais já deliberaram que nos
Tribunais de Contas dos Estados e nos Tribunais dos Municípios o Ministério PUblico deve ser exercido pelo órgão em
si, que designará os seus procuradores para que lá funcionem.
O que considero difícil no alinhavado de todas as razões para
apoiar este destaque é justificar os poderes administrativoS
com relação a esse Ministério Público, porque, pertencendo
especialmente ao Tribunal de Contas da União, ele estará
submetido disciplinarmente ao Tribunal de Contas da União.
POderá o Presidente do TCU suspender um membro do Ministério Público, poderá repreendê-lo, poderá cortar-lhe o ponto,
poderá operar a aplicação das faltas cometidas em razão de
lei e do universo do funcionáriO ·público? Esse é que é o
problema.
Há o poder hierárquico e o poder disciplinar. No poder
hierárquico, evidentemente, o Ministério Público não poderá
ser superior à Presidência do Tribunal de Contas, terá que
ser inferio-r. Como poderá o Ministério Público fiscalizar o
seu superior? Que liberdade terá?
Dizemos, no entanto, que isso é uma tradição. É verdade,
é uma tradição, mas não é uma boa tradição. Em outras
O Sr- Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
épocas, com outra legislação, sem os momentos políticos que
a palavra para encaminhar a votação.
foram Vividos pelo Brasil, era possível admitir-se um MinisO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Para encamitério Público Especial; mas, depois da Constituição de 1988,
nhar, concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de
é impossível pensarmos em dois MiniStérios Públicos no âmbito da União. Posso pensar em dois Ministérios Públicos, um
Carvalho.
nO âmbito estadual, outro no _âmbito da União, porque, na
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
verdade,
os dois completam institücionalmente um mesmo
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
organismo muito embora sejam dois por sermos uma fedeSrs. Senadores, ouvimos, com o maior respeito, as cofisiderações e as análises feitas pelo nobre Senador Antônio Mariz,. ração.
Então, há o Tribunal de Contas da União e o Tribunal
nosso ilustre companheiro. Há, no entanto, Sr. Presidente,
dos Estados Federados; há um Ministério Público ria União,
muitas razões para discordamos do acolhimento desse destaque.
. . nQ.s_E_stados Federado_s, no Distrito Federal e nos territórios;
O Senador Josaphat Marinho já feriu a qUeStão básica: ·mas todos eles somam uma mesma instituição, muito embora
a unicidade do Ministério Público. O Ministério Público deve
só não possam ser considerados únicos no efeito da folha
de_ pagamento, da funcionalidade administrativa, porque soter unicidade, e não pode existir outro Ministério Público
que não seja aquele de que fala a ConstituiçãO no--devido
mos uma federação.
Mesmo a Constituição é federal e determina, nesta condiâmbito. Assim, no Ministério Público do Estado não deve
existir paralelamente outro, o mesmo ocorrendo com relação
ção, que o Ministério Público pertence ao ângulo federal e,
à União.
portanto, à Federação. O Ministério Público Federal é uno
Não podemos entender, de modo algum, como possa
por força da própria Constituição.
Pediria a paciência de V. Ex•, Sr. Presidente, somente
o Ministério Público existir com as aptidões que lhe foram
conferidas constitucionalmente e, no entanto, fiCar alheio a
por alguns minutos, por causa do alongamento do encaminhaum ponto básico, a um ponto muito importante, isto -é, à
mento adverso. Eu teria de enfocar alguns pontos, mas vou
fiscalização das contas dos órgãos que devem presfâ-las ao
resumir~ Sr. Presidente, o máximo que puder. Pediria apenaSPoder Legislativo.
a ~mplacência de V. E~ para esse detalhe.
A Constituição Federal diz, no capítulo reservado ao MiLembro que o Tribunal de Contas da União é u_m órgão
auxiliar do Poder Legislativo e compete ao Poder Legislativo
nistério Público, que, quando um membro do Ministério Público -:- é assim que se interpreta, nó meu módo de entender,
essa fiscalização.
Não haveria, portanto, uma razão para que o Ministério
a COnstituição; participei" niuito desse trabalho na fase da
Assembléia Nacional Constítllínte -vai designado para um
Público, que intervém em assuntos da maior gravidade, intervém na consumaçãO" de tantos _fatos, não devesse funcionar
Tribunal de ContaS, não perde as suas prerrogativas, tem
perante a Corte adminístratíva que analisa as contas da União.
as mesmas condições, o mesmo estatuto, a mesma situação
anterior. Nada se altera. O fato de _se estar num Ti'ibunal
Não me parece lógico isso, muito embora devesse esse mesmo
de~ Contas não deVe acreSCer- Oli_ díffiinUir sillário, acreScer~
Ministério Público, em outras oportunidades, aproVeitar os
ou diminuir garantia, acrescer oü diminuir os deveres.fatos inerentes ao Tribunal de Contas da União para denúncias
Assim, Sr. Presidente, para não mais me alongar nesta
ou para outras atividades que lhe sejam peculiares, por força
matéria_ que há sido_t_ão discutida neste plenário, quero dizer
da própria Constituição.
Entendo, Sr. Presidente, que não há uma razão plausível
também que, na Assembléia Nacional Constituinte-, como na
e clara para dizermos que o Ministério Público aqui é outro,
oportunidade do -TribUiial-de Contas~ não estávamos -discuporque não teríamos utna :raz.ão que explicasse por que no
tindo, como agora, a Lei Orgânica do Minísterio Público.
Tribunal de Contas deve existir outro Ministério Pl)l:!_lj_~ _q~e
Aqui há Lei Orgânica, e não haverá outra. Essa esgotará
inteiramente o assunto. Agora, ilnaginem, senhores, que há
não o Ministério Público propriamente dito. Por quê? Advirto
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, as leis, a CoilStl~
tuição, a história institucional deste P~ís recomep.daqt a supressão desse dispositivo. Tenho aqui em mãos_ e poderia ler para
os Srs. Senadores toda a série" de decretos, de leis que cuidaram
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas ab longo
desses cem anos de vida republicana. Seria certamente ocioso
fazer essa leitura, porque tomaria o tempo dos Srs. Senadores,
mas quero enfatizar estes pontOs básicos. Quem definiu a
existência deste MiniStério Público Especial foi a Constituição
Federal de 1988, foi a Lei Orgânica do Tribunal de Contas
aprovada no Senado da República no dia 23 _de abril deste
ano. Portanto, assiste inteira razão ao destaque supressor que
vamos votar, e assiste maior razão ainda ao Relator, o Senador
Amir Lando, quando ofereceu o seu parecer favorável para
que se suprima do_ texto aqui votado os dois dispositivos que
regem a mesma matéria. Fazendo isso, o Senado estará sendo
coerente com a sua-decisão anterior e estará sendo sensível
à proposta da própria Procuradoria-Geral da República que,
em nenhum m-.~mento, cogitou de estender a área da sua
competência ao T~ibunal de Contas da União.
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uma argüição de inco-nstitucionalidade contra a lei que reorganizou o Tribunal de Contas da União, exatamente ·porque
fomos vencidos naquela ocasião,_ quando combatíamos esse
Ministério-PUblico especial dO Tribunal de Contas da União.
Se deferida essa inconstitucionalidade, tudo ficãrá no vaziá
por falta de uma estrutura legal.

Dessa forma, Sr. Presidente, entendo que o Senador
Amir Lando não co-ntrariou seu parecer propriamente no mérito. S. Ex~ cedeu politicame1_1te pa~ a vot~çã9 des_s_e prqj_etq
tão polêmico e tão difíCiL De ciéncia do seu conhecif!lento
realmente, S. Ex~ é contra esse Ministério Público no Tribunal
de Contas, tanto assim que escreveu de modo íb.teiramente
adverso; Não vamos criai' dois Ministérios PúbfíCOs_, _p<?~que
quem cria dois cria três; quem cria trés cria quatrO; isSo é
como o primeiro pecado.
Na verdade, não é conveniente, Sr. Presidente, que a~ra
mos essa inserção na interpretação constitUcional para admitirmos mais de um Ministério Público nulriã mesma esfera,
ferindo o· princípiO 'cta uniCidade. · · ··
Gostaria muito de poder, mais uma vez, concordar com
o nosso companheiro Senador Antonio Mariz. Tão sábias são
suas palavras, tão sapiente é a sua con""Sideração, que gostaríamos de não ter essa divergên-cia. Mas, na verdade, o Direito
é polêmico, quanto mais o nascedouro do Direito. como acontece exatamente nesta tarde, quando vamos votar um destaque
atinente à Lei Orgânica dá Ministério Público Federal.
Era O{iue tinha a dizer, Sr. Prisidente.
O Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro,
Jv Secretário.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em~vot!'Çª()
o. requerimento.
O Sr. José Paulõ Bisol- Sr. Presidente. peço a palavra
para encaminhar.
o SR- PRESIDENTE (Oírceu carneiro)'--- Tem'{páiavra
V. ExO SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS. Par~ encaminhar. Sem revisão do orador.) -·.Sr. Presidente, em primeiro
lugar, não é verdade que não podemos votar essa matéria
por ela já ter sido votada. O art. 67 da Constituiçáo Federal
diz:
"Art. 67. A matéria constante de projeto de lei
rejeitado somente poderá constituir" objeto de novo
projeto, na mesma sessão· legislativa, mediante pro~
posta da maioria absoluta dos membros de qualquer
das Casas do Congresso Nacional."
Não há projeto de lei reJeitado. O que foi rejeitado na
Lei Orgânica do Ministério· Público do Tribuqal de Contas
da União foi uma emenda ~opressiva da minh~ a.u~oria; _não
foi um projeto.
Portanto, podemos, sim, considerar a matéria e votá-la.
Em segundo lugar, eu gostaria de lembrar um princípio simples
de lógica: onde há uma ordem, não se pode colocar outra.
Quando são colocadas duas ordens em lugar e tempo iguais,
cada uma das ordens é a desordem da outra. Esse é o caso.
Se estamos votando a Lei Orgânica dO MiniStériO.· PUblicO,
e se a Constituiçáó".diz claramente__ qlle o Ministéri0-·Pú6f~O
é uno e indivisível, estamoS votando Léi Of&ãiiíéa.dO Minis~
tério Público uno e_ indivisível e, conseqüentemen_te,__a úní~
Lei Ofgânica possí\iel do· MiniStério P~b_licõ: Prestem atenção
~so! se a Constituição diz que o Ministé~io Público é uno
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e indivisível, e se estamos votando a Lei Orgânica desse Ministério, estamos votando uma lei una e indivisível. Não podemos
colocar, nesse mesmo lugar e ao mesmo tempo, duas ordens,
sob pena de estabelecer-se uma desordem: cada ordem será
a desordem da outra.
Em terceiro lugar, quero chamar a atenção dos Companheiros para o fato de que hoje, neste Congres.:.o~ está levantada uma questão: se se deve ou não manter os Tribunais
de Contas. At.é a fmprensa já repercutiu esse assunto.
Ouvi aqui dizer, mil vezes, que os Tribunais de Contas
são órgãos auxiliares das Assembléias nos Estados e do Congresso na União. Quero perguntar aos Srs. Senadores em
que o rribunal de Contas ~1,1xilia este Congresso. Quero perguntai- aos Srs. Senadores se existe essa relação entre o Congresso Nacional e o Tribunal de Contas da União, relação
essa de auxiJiaridade que supõe uma certa dependência. Não,
srs·. Senadores.
O Tribunal de Contas da União é completamente independente deste Congresso; inclusive quanto ao problema da
estrutura funcional. ele conseguiu nesta Casa urna lei orgânica
que lhe dá competência para emitir decisões sem juntar a
prova da decisão assumida.
.. A questão, para mim, é l6gica por um lado, porque não
posso inserir no meSmo lUgar e ao mesmo tempo duas ordens.
Por outro lado, é uma questão moral, de purificação institucional. Ou vão me dizer que a institucionalidade brasileira
é teoricamente perfeita? Na prática, sabemos de suas imperfeições, isto é, a operacionalidade das instituições brasileiras
está abaixo da crítica. Mas nem falo nesse sentido, falo no
sentido teórico. Precisamos ou não modificar nossas instituições'? A institucionalidade P:r~sileira atende ou não .à demanda? ·a nosso problema de corrupção é ou não institucional?
Ou esse discurso da corrupção é um discurso vazio?
Quero afirmar e o faço com a maior tranqüilidade que
essa institucionalidade - ela pode ter a idade da República,
ela pode ter cem anos - é corrupta, porque cria um órgão
especial, porque divide o Ministério Público, que, por definição constitucional, é uno e porque - isso é fundamental
do ponto de vista ético - · permite aos Tribunal de Contas
o que não é permitido ao Supremo Tribunal Federal. A Suprema Corte não tem como nomear o seu Ministério Público,
não tem como fazer concurso para ·organizar o seu Ministério
Público. O Superior Tribunal de Justiça não tem como arrumar
um Ministério Público especial. Os Tribunais de Justiça dos
Estados não têm nenhuma possibilidade de fazer o seu ''ministeriozinho'' particular.
Prestem bem atenção~ Srs. Senadores: só a eminência
dos tribunais de contas tem o direito de nomear quem vai
fiscalizá-los. Se eu posso, fazendo concurso ou não, nomear
quem vai me fiscalizar, eu adq~iro. não uma liberdade, mas
uma total permissividade. Se eu nomeio o meu fiscal, eu posso
fazer-o que· bem entenda, porque o meu fiscal fica dependente
de mim. A relação é de dependência, de corrupção. Eu insisto
nisso: não estou dizendo que os mínistros dos tribunais de
contas são corruptos, não estou me referindo a pessoas. estou
me referindo à institudonalidaâe ·corrupta, que é a corrupção
mais grave do país.
_ A iiossa cofiupção começa por ser uma corrupção instituC1õriãrSe-a-nossa Velha Repú_I;>I_ic!! guis_ ªrrumar um "mipist.e.tlõZitlhO'_'_ p·artiClüar Para o Tribunal de Contas, está bem dentro d~ história d!i ~ncepção clientelista de política que caracteriza o Bt~sil. É isso o-que-queremos? Manter esse vício clientelista?_ Manter um único tribunal, que está longe de ser o mais
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importante- o Tribunal de Contas-, com a independência
de nomear seus próprios fiscais, criquanto o Supremo Tribunal
fica sujeito ao verdadeiro Ministério Público? É só isSo o
que quero-dizer: é uma questão moral, sim, é ·uma questão
de corrupção, sim. É uma institucionalidade corrupta.
O fato de o art. 130 mencionar o Ministério Público da

União tem que ser contado, aqui e agora- voU Contar rapida~
mente - quando discutimos eSsa questão na Constituinte,
havia uma emenda ao artigo que estabeleCe o .caráter unO
e iridiVísível dO -MiniSi~rio Público que inseria o MiriEúério
Público do Tribunal de Contas. Prestem bem atenção, Srs.

Senadores, muitos dos Senhores foram constituintes e vão

lembrar isso: nós rejeitamos essa emetida. o que significa
isso? Significa que nós queríãmos um MíniStériO--Público real~
mente uno e indivisível. No mesmo lugar, no mesmo Estado,
na mesma União, só um Ministério Público. Mas, por essas
coisas que se qualquer parlamentar experiente sabe, do processo relâmpago de votação, do tipo Hquem estiver contra
se levante- aprovado", por essas coisas que tém que acabar,
para se limpar, para limpar a cara do Parlamento! Temos
que acabar com esse tipo de votação que é um contra-senso,
que se tem mais de cem anos e é corrupção também. E essa
corrupção pode ser vista diariairiente aqui no Seilado Federal
e na Câmara dos Deputados. Então, vamos purificar as irlstituições! Vamos fazer as coisas direito.. Vamos limpar a cara
do Parlamento. Ninguém pode nomear o seu próprio fiscal.
Não podemos dividir o que a Constituição disse -'tue não se
deveria dividir. Porque a emenda ao art. 130 passou na base
do "quem estiver contra que se levante"; ninguém se levantou,
então, imediatamente, foi dito "aprovado". Oüeffi foi Con~iti
sso.
Então, depois de os Constituintes terem, conscientemente, negado a possibilidade de co-existência de um ministério
público particular para os tribunais de contas, através da viciada velocidade do estilo pelo qual votamos, inSeriram o art.
130 que é um contra-sentido na interpretação do nobre Senador Antonio Mariz. Na verdade, posso utilizar todo o pronunciamento do Senador_ Antonio Mariz para riegai', para chegar
à conclusão oposta a que ele chegou. Porque, realmente, se
o art. 130 merece alguma interpretação contextuai, isto é,
relacionada com os outros artigos da Constituição, o que está
díto ali é_ que o _1-finistérío Público, uno ~ indiVisível~ ·de\ie
criar, dentro de sí, um Se to r especializad? para os_!ribunais
de Contas. 'É isSo que a COnStituição diz. Posso utilizar todo
o discurso do Senador Antonio Mariz para chegar a essa conclu~ão, que é a correta. A questão é moral e l?_~ica.
O Sr. Josaphat Marinho permite V. Ex• um aparte?

Senador José- Paulo Biso!,

O SR- JOSÉ PAULO BISOL aparte a V. Ex•

Pois não, concedo o

O SR- JOSAPHA T MARINHO - É apenas para ir ao
encontro do pensamento de V. Ex~ c dizer que, Se -a Constituição declara que o Ministério Público _é uno e indivisível
e não fez exceçáo ao Tribunal de Contas, não há_como excep·
cionar.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}- A Presidência
esclarece que, durante o encaminhamento de votação, não
pode haver apartes.
O Sr. Antonio Mariz- Permite V. Ex• um aparte, nobrl!
Senador'?
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Lembro, mais
uma vez, que durante o encaminhamento de votaç~o não
'Úí apartl!_s.
V. Ex~ tem recurso regimental para responder à citação,
~menos por aparte_.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Mencionei o Senador
Antonio Mariz e acho que é uma questão de equilíbrio, decência e elegância conceder-lhe o aparte.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Não há amparo regimental para conceder essa elegância.
_O Sr. Antonio Mari_z- Senador José ~aulo Bi_sol, gostarja
apenas que V. Ex~ explicasse como se faz a unidade entre
o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal?
Qual é o poder que tem o Procurador-Geral da República
sobre os Ministérios Públicos Estaduais? Estão ambos no arr.
128 da Cons-tituição. OOde-esúi Unidade e indiviSibilidade?
O SR- JOSÉ PAULO BISOL- A unidade está em que,
como nós somos uma Federação, cada Estado, cada Unidade
da Federação tenk o direito de criar o seu Ministério Público
nos termos do Ministério Público da União.
O Sr. Antonio Mariz- Então, a unidade é interna?

a
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O SR. JOSÉ PAULO BISOL- Não. E o segundo argumento é este: os órgãos do Ministério PúblicO estão defiáidoS
pela Constituição num ~rtigo e nele não consta o Ministério
Público do Tribunal de Contas como órgão ao Ministério
Públicç.
·o Sr. Antonio Mariz- O Procurador-Geral da União
tem ingerência no Ministério Público dos Estados?
O SR- JOSÉ PAULO BISO L- Mas isso não tem a menor
importância em relação à unidade.
O Sr. Antonio Mariz - Onde está a unidade?
O SR. JOSÉ PAULO BISOL- V. Ex" é que tem que
me responder, eu é que estou com a palavra. Estou afirmando
que o Ministério Público da União não pode ser dividido
na União e que o Ministério Público do Estado não pode
ser dividido no Estado e que há uma ampla relação de unidade
dentro deles por criação do Constituli1fe,_ pois nO artigo em
-que se definem os entes constitutivos do Ministério Públi.co,
fsto é, os órgãos do Ministério Público, não consta o Ministério
Público do Tribunal de Contas da União, mas sim os MihistéríOs Públicos Estaduais.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O Sr. Antonio Mariz - Sr. Presidente, peço a palavra
para uma explicação pessoal, já que fui citado nominalmente.
O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -_Tem V. Ex"
a palavra.
O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB- PB. Para explicação
pessoal. Sem rev:isão do orador:.) - Sr. Presidente, quero
insistir- mi incongruência absoluta das afirmaÇões do Senador
José Paulo Bisol.
--Imoralidade- disse e repito aqui- seria a Procuradoria~Geral da República indicar procuradores ao Tribunal de
Contas da União para apreciar suas próprias contas. Isso é
o que ocorreria se os membros do Ministério Público Federal
fossem servir no Tribunal de Contas da União, porque o Procurador-Geral da República é obrigado a prestar contas ao
Tribunal de Contas da União. Isso siní seria Uma imoralidade.
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O Legislador brasileiro, há um século -- não é_ unta lei
isolada - , estabeleceu esse Ministério Públíco Especial. São
dezenas de leis que estão aqui relacionadas ao longo da história
brasileira.
Um outro aspecto é o do art. 128; pergunto se alguém
pode admitir a unidade do Ministério Público, senão dentro
de cada ramo do Ministério Público? Qual a ingerência que
pode ter o Procurador-Geral da República no Ministério Público dos Estados?
O Senador Cid Sabóia de Carvalho também falou em
poder disciplinar, em hierarquia. Qual é a posição, hierarquicamente superior, que pode ter o Procurador-Geral c;Ja ~ep!J
blica em relação ao Procurador-Gerat"de um Estado, também
titular de um mandato, chefe de um Ministérío Público Estadual?
A unidade só pode ser entendida dentro de cada ramo
do Ministério Público. Essa é uma evidên~ia contr_a_a quat
não adianta opor qualquer tipo cte- ãrgurilento.
E o que significa indivisibilidade? Significa que dentro
de cada ramo do Ministério Público é indiferente o Membro
do Ministério Público que atuará. É esse o conceito de indivisibilidade. Está em todos os livros de Direito Constitucional.
Está neste livro de Hugo Nigro Mazzilli, que tem sido tão
citado aqui. Esta é a bíblia do Min.istério Público que pretende
essa ingerência no Tribunal de Contas da Uniã_o; ill:ge_~ê-~c_!~
que não é da Procuradoria-Geral do Estado. EsSa tentativa
é localizada em alguns setores reduzidos do Ministério Público.
E este livro do Jurista Nigro Mazzilli, que é famoso apenas
por ser autor de um manual do pr_omotor público; não fosse
isso, não estaria aqui sendo citado como jurista.
Na página 64 do Manual do_ Promotor de Ju~tiç:a, díz
o Jurista Nigro Mazzilli - esse livro serviu de bíblia para
os defensores dessa suposta e inverossímil unidade-~-

"0 dispositivo do art. 130 será fonte perpétua de
dúvidas, dispositivo de péssima técnica legislativa."
O próprio autor, que fundamenta todo esse debate do
ponto de vista dos que querem excluir o Tribunal de Contas
da União, manifesta dúvidas perpétuas, invendveis e eternas.
Essa é a grande realidade.
O Ministério Público da União está, portanto, existindo
na legislação brasileira há mais de um século, completa 100
anos amanhã, 17 de dezembro. O Decreto:..Lei n"' 1.116 o
criou com base nos dispositivos da Constituição de 1891. Portanto, não é admissível acoimar de imoral essa Instituição,
porque, para fazer isso, seria necessário chamar de imoral,
também, o Senado da República que, no dia 23 de abril deste
ano, aprovou a Lei Orgânica do Ministério Público e de!dícou
todo o Capítulo VI, dessa Lei, à regulamentação do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas da União.
Era o que tinha a dizer. ·
·
O Sr. Dirceu Carneiro, Jo Secretário deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) _:__Está encerrado
o encaminhamento da matéria. A Presidência vai proceder
à votação.
·
Na forma regimental, a votição será nominaL
Para orientação dos Srs. Senadores, a Mesa comunica
que quem votar "sim" aprova o requerimento e ·rejeita o
texto; quem votar "não" rejeita o requerimento e aprova
o texto.

_O Sr. Marco Maciel ~ Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Tem V. Ex' a
palavra.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pela ordem. Sem
revisãO do--õr.ãdor.)- Sr. Presidente, para fícãf bem-Claro
e deixar, mais uma vez, esclarecida essa questão, os Srs. Senadores que desejarem retirar do texto o dispositivo deverão
votar '"sim", não é isso?
O SR_ PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Exatamente!
Corno vota o Líder do PFL?
O SR_ MARCO MACIEL- Sr. Presidente, solicito aos
colegas de Bancada e demais colegas desta Casa, mantendo
a tradição que, como lembrou o Senador Antonio Mariz-,
já tem mais de 100 anos, que votemos "sim",_ preser_vando
-assim a existência do MinistériO Público Especial junto ao
Tribunal de Contas da União.
Este é o nosso voto, Sr. Presidente-, e peço o apoio dos
colegas.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Como vota o
Líder do PMDB?
O SR- HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - O
PMDB v_o_ta "sim", ressalvada a divergência do Senador Cid
Sabóia de Carvalho.
O SR- PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Como vota o
Líder do PSDB?
O SR- CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI) -Sr. Presidente, o PSDB quer manter o texto; logo, vota "não''-• _contra
o destaque.
. . o·sR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Como vota o
Líder do PDS?
OSR- ESPERIDIÃO AMIN (PDS -SC)- "Sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Mais uma vez,
a Mesa esclarece aos Srs. Senadores:_ quem votar ''sim" aprova
o requerimento, excluindo do texto o inciso IV e o § 2"',
do art. 37 do substitutivo do relator; quem votar "não" mantém o texto.
Os Senhores Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação.)

VOTAM SIM OS SENHORES SENADORES;
Alfredo Campos
Arnif Laudo
Antonio Mariz
AU:reoMello
Cesar Dias
Elcio Alvares
--Esperidião Amin
Henrique Almeida
Humberto Lucena
__ João Franç~_.
Jonas Pinheiro
J unia Marise
Lavoisier Maia
Louremberg Nunes Rocha
Marco Maciel

·-r-

... -

...
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Odacir Soares
Ronan Tito_
Valmir Campelo

Vez, por ciitCo mínutos._Portanto, embora não tenha havido
quorum para a voh.ção da matéria, não haverá mais encaminhamento de votação.

Wilson Martins

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Amanhã entraremos,
então, diretamente na votação?

VOTAM NÃO OS SENHORES SENADORES:
Alufzio Bezerra
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Eva Blay
Jarbas Passarinho
Josaphat Marinho
J utahy Magalhães
·
Levy Dias
Lucidio Portella
Magno Bacelar
Mário Covas
Paulo Bisol
Teotonio Vile1a

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Votaram "Sim"
19 Srs. Senadores; e "Não" 13.
Total de votos: 32.
Não houve quorum.
A votação ffca adiada, bem como a votação do item 17.
É o seguinte o item adiado:
.
-17MENSAGEM W 368, DE 1992
ESCOLHA DE AUTORIDADE_
_____ _

Votação, em turno único, do Parecer n" 446, de 1992t
da ComiSSão de ConstituiçãO, Justiça e Cidadania sobre a
mensagem n• 368, de 1992 (n• 730192, na origem), de 20 de
novembro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente
da República submete à deliberação du Senado a_ escolha
do Doutor JOSÉ ANSELMO DE FIGUEIREDO SANTIAGO, Juiz do Tribunal Regional Federal da 1• Região, com
sede em Brasília-DF, para exercer o cargq de_ MinJstro d9
Superior=Tribunal de Justiça, na vaga reservada a juízes dos
Tribunais Regionaís Federais, decorrente do fale_cimento do
Ministro Geraldo Barreto Sobral.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Tem V.Ex• a
palavra.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pela or-.
dem. Sem revisão do orador.) -Eu gostaria qUe a Mesa
esclarecesse se, com o processo _de votação em andamento,
amanhã abriremos, novamente, todo o encaminhamento, toda
a discussão, com todos os direitos que foram dados hoje?
O que diz o Regimento a respeito de um processO de votação
já em andamento? Foi votado! Não houve quorum! Eilt;iQ,
.amanhã será reaberta a discussão?
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a· palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior) -Senador Eduardo
Suplicy, vou esclarecer inicialmente a questão de ordem suscitada pelo Senador Jutahy Magalhães, e_ depois concederei
a palavra a V. Ex~
·
Senador Jutahy Magalhães, o art. 14 do Regimento Interno, em seu inciso V, determiria que o Senador· poderá fazer
uso da palavra no encaminhamento de votação uma única

O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)_:_ Exatamente, Senador Jutahy Magalhães. Também o art. 308 dispõe que:
"Art. 308. Anundada a votaÇão de qualquer matéria,
é lícito aO Senador Usar -da palavra por cinco minutos para
encaminhá-la."
__ _ I~so foi fei~o na sessão de hoje; essa parte já foi cumprida.
A~anhã vamos entrar diretamente na votação.
SR. JUTAHY MAGALHÃES·_ Então fi~a esclarecido
para, amanhã, não começarmos_ tudo de novo.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - Há um outro
esclarecimento da Mesa. Em virtude do encerramento, hoje,
do período normal dos trabalhos legislativos, a matéria só
poderá entrar na -pauta do período de convocação extraordinárja se houver Outro requerimento pedindo a sua inclusão.
O SR . .JUTAHY MAGALHÃES - Sr. Presidente, essa
solicítaçáo deveria ser feita agora, ou na: sessão legislaiívãextraordinária?

... 'o

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - I'[ a sessão extraordinária.
OSR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex• poderia. então,
. _determinar à assessoria da Mesa que prepare o requerimento
para que, caso eu não esteja aqui; outro s·enador o apresente-.
solicitando que essa matéria entre na pauta da convocação
extraordinária?
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- A Mesa vai providenciar.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palaVra ã V. Ex~
O SR, EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, pergunto se ainda
é possível registrar o meu voto, que é "não".
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- A Casa fica inteirada da manifestação do nobre Senador Eduardo Suplicy.
- - -- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.)_- Sr. Presidente, Sr'~ e Srs. Senadores,
somente agora o Governo anuncia algumas providências tendentes a minimizai Os fatores que há tanto vêm deprimindo
a atividade económica e que são, como todos reconhecem,
causa fundamental da nefasta aceleração dos índices de desemprego. tanto no meu Estado, como nas outras unidades da
Federação.
. . No _rastro "dess~ já longo_processo recessivo, a escassez
de novas ocupações, somada a uma torrente de dispensas
que cresce dia-a-dia, já soma um resultado preocupante. Em
Santa Catarina., entre outros demonstrativos, as estatísticas
referentes à concessão do seguro-desemprego informam que
cerca de90 mil trabalhadores recorreram ao benefício, apenas
no primeiro semestre do corrente ano.
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Tal número corresponde a 3,7% das solicitações ProtOco-- oauxaio-desemprego, o Fundo de Garantia. as renas remuneradas e o abono salarial.
ladas em todo o território nacional, garantindo para o Estado
Não causa surpresa que esse desemprego em massa incida
a sétima colocação nesse triste campeonato. Registre~se, adenuma circunstância de economia recessiva, posto que esta
mais, que um sétimo dos desempregados catarinenses benefié determinante daquele. Num pais que, há um decênio, não
ciados pelo citado seguro procediam de empresas que os remualcançava criar ocupações, na inedida denian-d"ada pelos novos
neravam com valores entre um e meio a cinco salários mínipostulantes a ingressar no mercado de trabalho. a recessão,
mos, numa clara demonstração de que a tragédia do desemagravada naquele Governo, não parece constituir resposta
prego faz maior número de vítimas entre aqueles_ que ocupam
válida ou justificável para as contumazes mazelas econômicas
justamente a parte inferior da escala de salários.
que o afligem, mormente sob o enfo_que da geração e manuÉ de se consignar, ainda, ó fato de os beneficiários_,_ com
tenção do emprego.
maioria de quase 70%, osteilt~rem nível escolar situ_~do ~o_tre
A crise daí conseqüente é de dimensão comparável à
a quarta e a oitava séries, seguidos dos que alcançaram, ou
recessão do triênio 1981-1983. No último mês, a taxa de desemnão, concluir os estudos de segundo grau, dos analfabetos~
prego, medida pelo DIEESE, manteve-se em torno âe 16%
dos que não ultrapassaram o primário e dos que detêm escola~
-média do quadrimestre na Capital paulista. Esse índice
ridade universitária.
preocupa até mesmo a Federação das Indústrias do Estado
Recente pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e
de São Paulo, sobretudo em face dos problemas do desemEmpregadores, do Ministério do Trabalho, atesta que o_saldo
prego Dão encontrarem solução adequada na vigente politica
de emprego, medido entre o númerO de admissões e de resci~
de proteção social do trabalhador, de duvidosa eficiência.
sões de contratos, apresenta um resultado de 6.832 vagas,
Por certo, o fim da escalada do desemprego, assim como
para menos, nos primeiros seis meses do exercício cofrente.
a recuperação do valor efetivo dos salários, serão viáveis ~é
No mercado formal de trabalho, foram contratados, no perfo~
e quando promovida a reativação da atividade econóinica.
do, 146.902 empregados, e desligados 153.734, enquanto em
Quando é notório que aos sacrifícioS eXigidos da população
todo o ano passado as admi~sões chegaram a 182.504, e as
não corresponderam a eliminação do processo ittflacionário,
demissões a 190.546, com um saldo, também negativo, de
e muito menos o crescimento dO País, é- lícitO -espeTar que
8.042 vagas.
sejam deflagradas, sem mais delongas, as mencionadas medi..
Não apenas da comparação atenta desses indicadores é
das de incentivo à recuperação da atividade económica, e
possível deduzir o ritmo ascendente- da ·recessão, ·atingindo
que se reduzam os níveis de desemprego.
de forma grave o mercado de emprego em Santa Catarina.
Em resumo, devem ter seu trâmite acelerado as anunOutro dado a considerar, e que aponta nesse mesmo sentido,
ciadas gestões para que se implementem as diretrizes do Prosão os números referentes ao estoque de emprego, indicando
grama Social de Emergência -reunindo, entre outros incena existência de 874.7_84 postos de trabalh(), em 19 de: janeiro
?Vos, a -~bertura, pelo Banco do Brasil, de ampla Ünha de
de 1991, e de 850~082, no mesmo dia e mês do: ano se_gu.i_Qt~.
Até 1~ de agosto pretérito, _os postos de emprego eStavani -crédito-destinada às médias, pequenas e microeinpresas de forma a que o empresariaâo retome o ânimo de pfõdução;
reduzidos a 843.250 colocações.
e
a força d~ trabalho, tão injustamente posta à margem d·J
Por setores de ativida~e, segundo a mesma análise oficial,
mercado, SeJa.. de pronto, reconvoêada para tal fim.
o comércio, no indigitado semestre, ofereceu menos- 4.029
vagas; a indústria de transformação, menos 3.445. Todavia,
Não se deslembre que o crescimento do número de dea construção civil e a administração pública apresentaram núS~~péegado~, em condição de constituir grave ameaça à establltdade social, por si só condena a· recessão-·ecoilôfu"ica: em
meros positivos: aquela com mais 2.094, e esta corri maiS
1.806 postos de trabalho.
mã hora adota~a pelo B;asi!· Malfazeja à plena manutenção
O próprio Sistema Nacional de Emprego -SINE, da
~o emprego e a s?brevi.ven~Ia da classe. a~salariada, e.ssa polímesma Pasta, concorda com a evidência de_ que essa redução
tiCa ~ostra-se hoJe p~r .1~te1ro superada, ao realizar o prodígio
também afirma notável decréscimo da atividade económica
de dtssolver as posstbthdades de desenvolvimento do País,
em Santa Catarina. - · -- -· -· · -- -- - sem tornar menos empobrecida e infeliz a sua população.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
.
No primeiro semestre de 1992, Srs. Senadores, fora~
oferecidas tão-só 13.957 vagas, enquanto, em igual período
O SR_ PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palano 3f!.O anterior, _estavam _çliSJ?!lQíveis 18.881_ ocupações. Essa
vra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
oferta repetia a de 1990, quando, nas mesmas condições, o
ü SR- MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT. Pronuncia
número de empregos em aberto chegou a 31.353. Na j>onta
o seguinte discurs-o.')- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,
da procura, por fim, aumentou o contingente de trabalhadores
na sessão legislativa passada apresentei. nesta Casa, projeto
que procuraram o sistema no assinalado semestre: ell! ~9_91,
-de
lei. que dispõe sobre as operações relativas ao lixo tóxico,
candidatavam-se a emprego 34.226 pessoas, e,
1992,40.652
proveniente, em grande parte, da ativídade industrial e que
desempregados tentavam ocupação.
alcança cerca de um milhão de toneladas anualmente em São
Os números, concernentêmente ao mercadO naciOnal de
Paulo e, pelo menos, 260 mil toneladas no Rio de Janeiro,
trabalho, são ainda mais contundentes. Os regi~tros do mesmo
segundo os respectivos órgãos estaduais de saneamento e proMinistério informam que, nos 30 meses da ~u;JministraÇ~(? pas~ teção ambiental. _
_
_
sada, foram extintas 1 milhão e 800 mil ocupa,ções regulares.
sobi'e
o
assunto
proPicia
A
ausência
de
uma
lei
específica
Conquanto se possa admitir que parte dos trabâlhadores disque a maior parte desses resíduos seja lançada em rios, lagos
pensados tenha forçosamente optado pela economia informal,
e reServatórios, em terrenos baldios ou enterrados sem nenhu~
dela retirando a subsistência própria e a de suas famfiias,
ma segurança, ensejando a ocorrência de vários aciderites
não é menos verdadeiro que essa força de trabalho mantém-se
em nosso País, em decorrência do lixo tóxico, com o regístro
apartada dos benefícios sociais, em cujo elenco relacioOam~se

eni
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de algumas mortes, nos Estados de São Paulo,

Goi~s.

Minas

Gerais e Rio de Janeiro.
O projeto, Sr. Presidente, atende às exigências da Convenção de Basiléia, da qual o Brasil é signatário, e atende
aos anseios naCiOnaiS, ao proibir a iffiportãçãõ desseS resíduos
perigosos.
·
O referido projeto, em seu artigo lo, estabelece normas
sobre a produção, manipulação, tratamento, armazenagem,
transporte e disposição final do lixo tóxico, procurando dar
ao assunto um tratamento sério e definitivo, de maneira a
proteger a população brasileira dos riscos de contaminação,
por absoluta negligência do Poder Público.
O projetO-que apresentei à consideração dos nobie"s colegas impõe obrigações ao Poder Executivo, exigiildo que sejam
expedidas norma:s -reguladoras para o transporte do lixo tóxi~
co, devendo o Estado assumir total responsabilidade pela autorização e pela fiscalização da carga transportada.
É um projeto, Srs. Senadores, que pretende dotar o País
de uma legislação que normatize a matéria, impedindo assim
que outras vidas sejam ceifadas sob os olhares contemplativas
e perplexos de toda a sociedade.
O a:;sunto é de extrema reievânciã. e não pOdemos- mais
procrastinar a· regu1amentação sobre as oper3ções relativas
ao lixo tóxico, sob pena de cumplicidade em outros_ desastres
ecológicos que venham a ocorrer.
Faço apelo aos Srs. Senadores para que aprovem, com
urgência, o projeto de lei referido, para que possamos sanar
essa grave falha de nossas leis e possamos, também, iniciar,
objetivamente, o debate de um tema de tanta importância
para a saúde do nosso povo e para a preservação ambiental.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra ao nobre Senador Alfredo Campos.
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Pronuncia
o seguinte discurs-o.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, acabo
de receber uma correspondência do Dr. Ady Raul da Silva,
pesquisador aposentado da Embrapa, que tem se mostrado
vivamente preocupado com a queStão da indeperidência do
Brasil ao subscrever o Tratado de Assunção, referente à participação do País no Mercosul.
.
Ao se considerarem os dados com que aquele cientista
nos tem municiado, verifica-se que a situação é, por todos
os aspectos, desfavorável a nossos interesses, requerendo profunda reflexão por parte da classe política.
Transcrevo o teor da correspondência que, por si só,
dinamiza a sítUação dos produtos agrícolas em face do proteci<?nismo tarifário praticado pelos outros parceíros. A solução
alternativa oferecida pelo Dr. Ady se resume na c_riaçáo interna de uma taxa compensatória para os prodUtoS argentinos,
uruguaios e paraguaios importados, até que se chegue ao equi~
líbrio tarifário.
..
Diz o miSslVista que:
"Por ocasião da audiência pública da Comissão Parla~
mentar Conjunta do Mercosul, realizada no CongressO Nacional, em 24 de novembro, ficou evidenciada mais uma vez
a posição desvantajosa da agricultura brasileira em numerosos
produtos, tais como: trigo, milho, arroz, viticultura, frutas
de clima temperado, produtos hortícolas, especialmente cebo~
la e alho, conservas de frutas, óleo de soja, laticínios em
geral e os produtos industrializados deles derivados.
Verificamos, uma vez mais, a f::,llta de reação a essa situação e até mesm.o ·a sua· aceitação como uma fatalidade, com
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a qual devemos nos conformar. reconhecendo a nossa incom~
petência e a eficiênciã de nossos vizinhos.
O que foi veiculado cOmo pontos impoi'tanteS -para o
Governo tomar uma atitude fO-i, basicamente, o adiamento
d3. entrada em vigor do fim da- proteção alnd"a existente em
mUitos poucos casós, e a queixa generalizada de que a falta
de competitividade da agricultura brasileira é devida aos eleva~
dos impostos que pagam os produtos da agropecuária ~ os
seus insumos, em comparação com os outros países que compõem o Mercosul, além dos juros elevados e condições de
financiamento.
O adiamento ela entrada em vigor do fim das tarifas e
áe- . iriedidas de pfoteção mlci~tarifárias perde a impOriâO.ciã
a ~da dia, uma vez que já foram reduzíçlas em 61%, para,
no iníciO de 1993y serem reduzidas em mais 7%.
O ponto mais enfatizado é a redução dos impostos para
igualar com os dos países vizinhOs.
Ele é inviável na presente conjuntura, quando é evidente
a necessidade do governo- em: aumentar a ·sua- arrecadação
para -governabilidade do País, e por sei politicamente impraticável a redução dos gastos públicos,_ tanto na esfera federal
conio na estadual e municipaL
- O Tratado de Assunção estabelece que no Mercosul as
políticas macroeconômicis têm que ser harmonizadas, sob
pena de graves prejuízos para UIJ!- ou mais dos Estados~ Partes.
--DentrO-. disse. princípio essencial e considerando como
real o impacto dos impostos na perda de competitividade de
mUitos de nossós_ produtos, especialmente os da agropecuária,
cabem duas ações: ou o Brasil reduzir os seus impostos ou
os demais subirem os seus.
Qualquer uma das alternativas é politicamente difícil,
quer no Brasil, quer nos outros países.
Não é aceitável para o- Brasil ter grande parte de sua
-população prejUdicada por um tratado que lhe traz poucas
vantagens e multas âilí'culdades, e que foi estabe1ectdn maispor política do que por uma análise dos ganhos económicos
para o País.
Aceitando a realidade de estar em vigor e em plena imw
plantação o Mercosul, apresentou uma outra solução que não
tem sido mencionada.
Baseando~me no princípio de que a harmonização da
macroeconomia é essericial, e considerando as diferenças rios
impostos entre os Estados~Parte, sugiro que o Brasil aplique
uma taxa compensatória nos produtos dos outros países, pro~
porcionalmente às diferenças de impostos existentes, até que
seja possível a sua equalização por medidas internas.
- Essa taxação encontra precedente na recente resolução
da Argentina em taxar produtos brasileiros para diminuir o
déficit de sua balança comercial e com a qual o Brasil concordou, embora representasse sério prejuízo, iilclusive eliminandq a possibilidade de se recuperarem os prejuízos causados
ílã- balança comercial com aquele país, nos últimos três anos,
quando entraram em vigor os acordos de cooperação econQ..
mica com os países do rio da Prata, que nos causaram perdas
de mais de 2 bilhões de dólares.
Em caráter temporário, em substituição à proposta de
adiamento da redução total das tarifas e barreiras não-alfandegárias, pode-se· e deve~se estabelecer barreiras não-alfandegárias. quotas ou subsídios e medidas de salvaguarda, para
evitar prejuízos ao Brasil e o sacrifício econômico da população de muitas regiões, especialmente de pequenos produ~
lores e da população ele baixa rt:-nda.
.

.....

,~.-.
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Essa proposta encontra precedente em muitas ações dos
governos dos outros países, fáceis de serem verificadas. _Na
agropecuária, alguns deles são mencionados na revista A
Granja, editada em outubro de 1992.
Não é possível que o Brasil continue com uma políticadiplomática de atender os interesses e demandas dos outros
Estados-Parte ou de importadores nacionais, retirando a proteção de produtos se~ veis, prejudicando_ os nosSO$ produtores e a produção nacional pela substituição pela importação.
Especialmente, causando recessão e perda de impostos, considerando-se que os demais estão fazendo o oposto, ao ptoteger
os seus produtores a qualquer preço, mesmo pela utilização
de práticas contrárias aos princípios do Mercosul.
Um ponto a salientar é que o Brasil constitui 80% do
Mercosul, quer seja medido em termos económicOs, quer em
termos populacionais, e muito mais em recursos naturais.

Nessa posição, tem direito de impor as suas condições,
como o fazem os grandes países nas negociações do_ GATT,
onde não prevalece a maioria, mas sim o poder económico,
como é público e notório nas negociações dos subsídios à
agricultura e no estabelecimento de cotas.
É tempo de rever a posição da diplomacia brasileira,
que concedeu, no Tratado de Assunção, uma posição de igualdade a todos os participantes, criando uma situação p~ofu~da
mente prejudicial aos brasileiros, além de anti-democrática,
quando dá direito a um argentino de ter poder de decisão
igual a 5 brasileiros; um paraguaio, a 37; e a limo urugi.üi:iõ,-50.
( ... )
Enquanto não se fazem as mudanças necessárias no Tratado, pode-se tomar medidas imediatas pela força de nosso
maior peso, impondo as medidas que nos são convenientes
e evitando as que nos prejudicam, ou seja, o oposto ao que
está ocorrendo, em decorrência de n_ossa posição humilde.
É um erro grave o Brasil, que é reconhecid<lffiente o
país que terá menor vantage_m ·no Mercosul, declarar reiteradamente que o Tratado é irreversível, dando a idéia de que
para ele é que é importante e essencial, quando a verdade
é o contrário. Nas negociações, isSo enfraquece a posição
brasileira.
Como ~stamos em regime democrático cabe ao povo e,
espeCialmente, às suas elites tomarem posição nos grandes
problemas nacionais. O Mercosul é um deles, e vem sendo
mal conduzido em relação aos interesses brasileiros.

E conclui o missivista:
Por essa razão, estou escrevendo esta carta, pedindo sua
ação na defesa dos interesses brasileiros, divulgando esses
pontos de vista e criando uma opinião pública favorável a
eles."
Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Trago o assunto novamente à apreciação desta Casa, a
fim de propor uma atenção maior para com a questão do
Mercosul, em especial no que diz respeito à salvagUarCla- de
nossos mais elevados interesses.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A-Presidência convoca sessão extraordinária a realizar-se hoj__e._ às
19h5min, com a seguinte
-

Dezembro de 1992

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO Ne 860, DE 1992
Votaç~o, eii_l turno úniCo, do Requerimento n~ 860,
de 1992, do Senador Dario Pereira, solicitando, nos
termos do art. 172, indsO-I, do Regimento Interno,
a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do
Senado n~ 230, de 1991, de sua autoria, que autoriza
o uso do gás natural como combustível para veículos
automotores, destinados ao uso no transporte _urbano
de passageiros, na segurança pública e no atendimento
hospitalar.

-2REDAÇÃO FINAL
PROJETODE LEI DA CÂMARA
N' 57, DE 1990
Discussão, em turno único, 4~ J~.e_Qa_ção_fittal (o~::_
l:ecida pela COmisSão Diretora em seu Parecer n" 449,
de 1992) do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara no 57, de 1990 (no 2.167/89, 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 da enfermagem e dá outras providênciaS".

-3REDAÇÃtJFINAL ..
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
No 60, DE 1992
Discussão, em turno úriíco,-da Redação Final (oferecida pela Comissão Diretora em seu Parecer nP 448,
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo rio 60, de
1992 (n' 77/91, na 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 Guy_erno da Bolívia, em Brasília, em 15 de agosto de 1990.

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 72, DE 1990
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara no 72, de 1990 (no2.213/89, na Casa de origem),
que estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens
para o exercíCiO de cargos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e dá outras providências,
tendo
PARECER, sob n' 321, de 1992, da Comissão
-De Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos do Substitutivo que of~reçe.

-5PROJETO DE LEI DO SENADO
No 274, DE 1991
(Incluido em Ordem do Dia nos termos do art.
.. 172, I, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senaçiq n" 274, de 1991, de autoria do_Senador Esperidião Amin, que Q.ispõe sobre o exercício da profissão
de oceari6grã.fo e dá outras providências, tendo
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-PARECER proferido em Plenário, Relator:
Senador Luiz Alberto, favorável ao Projeto, com
emendas que apresenta.

-6PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 74, DE 1991
(lnclufdo em Ordem do Dia nos termos do art.
281 do Regimento Interno)
Discussão, em turno suplementar, do Projeto de
Resolução n~ 74, de 1991, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho, que altera dispositivos do Regimento
Interno referentes à tramitação de Proposta de Emenda
à Constituição tendo
PARECER, sob n• 461, de 1992, da Cómissão
- Diretora, oferecendo a Redação do- Vencido.
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-7MENSAGEM N• 356, DE 1992
ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÃO DIPLOMÃTICA
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre
a Mensagem n' 356, de 1992 (o' 704/92, na origem),
de 12 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Lindolfo Leopoldo Collor,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República da Tunísia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, dedaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 4 minutos.)

Ata da 284a Sessão, em 15 de dezembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Mauro Benevídes
ÀS 19 HORAS E SMlNVToS,A.cfíi\M-SE PRESENTES OS SRY.~SENADORES:

Affonso Camargo- Albano Franco- Alfredo Campos
- Alufzio Bezerra - Alvaro Pacheco - Amaz-----onino Mendes
·- Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga- Beni Veras- Carlos De'Carli - Cárlos Pal:i'oCfnio - Cé-sar Dias - Chagas Rodrigues - Cid. Saboia de Carvalho Dario Pereira - Dirceu carneiro - Edúãfc10 Suplicy - Elcio
Ãlvares - Esperidiao Amin - Eva Blay - Guilherme Palmeira- Henrique Almeida - Humberto Lucena- Hydekel Freitas -Iram Saraiva- Irapuan-Costa~ Júnior -Jarbas Passarinho- João Calmon- João França- Joáo Rocha- Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho- José Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- José Sarney- Júnia Marise- Jutahy MagalhBes-Juvêncio Dias -Lavoisier Maia -Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista- Lucfdio PortelIa - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Mauro Beoevides Meira Filho - Moisés Abrao - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhao - Odacir Soares
- Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeíra - Rãchid
Saldanha Derzi -Raimundo lira - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmir Campelo - Wilson Martins.
~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides)-:_ Á lista de
presença acusa o compareCimento de 68 Srs.'~Senadõres.
Havendo número regimental, declaro abcrt_~ _a se~$ãO.
Sob a pr-Oteção de Deus, iniciámos -nossoS trabalhos.
O Sr. to Secretário procederá à leitura do EXp-edteri.te.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados;
N• 427. de 1992 (n' 864/92, na origem), de 14 do .corrente,
referente ao Projeto de Lei de Conversão no 6, de 1992, que
autoriza a utilização de recursos do Fundo de Marinha MerM
cáilte- eril faVor- da Companhia Lloyd Brasileiro - LLÓYDM
BRÁS, sancionado e transformado na Lei n,. 8.523, de 14
de dezembro de 1992.
N• 428, de 1992 (n' 865/92, na~origem), de 14 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n~ 36, de 1992- CN, que autOriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor de Cr$40.539.67LOOO,D.O, para
os fins que especifica, sancionado e transformado na Lei n"
8.524, de 14 de dezembro de 1992.
N• 429, de 1992 (n' 866/92, na origem), de 14 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n" 54, de 1992 -CN, que autoriza
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União
em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, créditos adicionais até o linúte de Cr$339.346.000 OQ
para os fins qi.ie especffiêa',- sancionado e transformado' n~
Lei n• 8.525, de 14 de dezembro de 1992.
N' 430, de 1992 (n'' 867/92, na origem), de 14do corrente,
referente ao Projeto de Lei n~" 55,_ de 1992- CN~-que autoriza
o- Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União
~ credífo especial até o limite de Cr$200.000.000,00, para os
-fins que especifíc3, sã.nciõriado e transformado na Lei n" 8.526,
de 14 de dezembro de 1992.
N'431, de 1992 (n' 868/92, na origem), de 14 do corrente,
referente ao Projeto de Lei no 60, de 1992- CN, que autoriZa
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o' Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União créditos
adicionais até o limite de Cr$46.917.057.000,00 para os fins
que especifica, sancionado e transformado nã Lei n(> 8.527,
de 14 de dezembro de 1992.
N' 432, de 1992 (n' 869192, na origem), de 14 do corrente,
referente ao Projeto de Lei n' 62, de 1992- CN, que autoriza _
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Justiça, ~ré~lto suplementar no
valor de Cr$423.104.000,00, parã os fiOsqüe especifica, saneio~
nado e transformado na Lei n9 8.528, de 14 de dezembro
de 1992.
N' 433, de 1992 (n' 870192, na origem), de i4 do corrente-:referente ao Projeto de Lei da Câmara n• 27, de 1992 (n•
1.353191, na Casa de origem), que dispõe sobre a complementação da aposentadoria do pessoal do extinto_ D~arta
mento de Correios e Telégrafos- DCT, dá Ou'traS pfõviéiêll-cias, que, em face da rejeição pelo Congresso Nacional do
veto foi promulgado e transformado na Lei n' 8.529, de 14
de dezembro de 1992.

e

De Agradecimento de Comunicações:
N" 436 a 438, de 1992 (n" 877, 878 e 880, na origem),
de 14 do corrente, referentes à aprovação das matérias constantes das Mensagens SM n•' 253, 233 e 254192, respectivamente.

Submetendo à deliberação do Senado Federal a
escolha de nomes indicados para cargo cujo provimento
depende de sua px:évia aquiescência:
MENSAGEM N• 434, DE 1992
(N' 876192, na Origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da COnstituição, e de acordo com o disposto no art. 56, § 1o, do Regulamento aprovado pelo Decreto n~' 93.325, de 19 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 apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, do Senhor João Carlos Pessoa FragOso, Minfsti"O-de
Prif!ieira Classe, da Carreira de Diplomata~, para, CU-mulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Re_íno
da Bélgica, exercer o cargo de Embaixador do B.·asil junto
ao Grão-Ducado de Luxemburgo.
2.- Os méritos do Embaixador João Carlos Pessoa Fragoso, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, constam da anexa informação do Ministério
das Relações Exteriores.
Brasilia, 14 de dezembro de 1992. --Itamar Franco
INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae:
Emhaixador JOÃO CARLOS PESSOA FRAOOSO.
Rio de JaneiroiRJ, 6 de julho de 1935. _
Filho de Aguinaldo Boulitreau Fragoso e
Carolina Pessoa Fragoso.
Bacharel em Direito, Faculdade de Direito, PUC/RJ.
CUrso de Preparação à Carreira de DiPiomata, IRBr.
Professor de Inglês no IBEU e da Escola de Sociologia
e Política, Instituto de Estudos Políticos e Sociais, PUC._ _
Subchefe Especial do Gabinete Civil da Presidência da
República, 1981184.
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Terceiro Secretário, 22 de janeiro de 1959.
Segundo Secretário, merecitri-ento, 24de outubro de 1%1.
Primeiro Secretário~ merecimenfo, 31 de rriarço de 1967.
Conselheiro, merecimento, 1~ de janeiro de 1973_
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 9 de novembro de 1973.
-MlriiStro de Primeira Classe, merecimento, 12 de dezembro de 1978.
Chefe, substituto, da Divisão da América Meridional,
1962..
Auxiliar do Seçretário-Geral da Política Exterior,
1968169. . .
.
.
Subchefe do Gabinete da Presidência, 1969173.
Chefe, substituto, do Cerimonial da Presidência, 1970.
_Çh_~fe do Çerim<>niaU 977181.
- Agregado, 1981183.
Bonn, Segundo Secretário, !962164.
Londres, Segundo Secretário, 1964166.
Montevidéu, Segundo Secretário, 1966167.
Montevidéu, Primeiro Secretário, 1967/68.
Vaticano, Ministro~Conselheiro. 1974177.
Madri, Embaixador, 1985189.
Bonn, Embaixador, 1989/92.
Bruxelas, Embaixador, 1992.

A disposição do Cerimonial durante à visita do Presidente
dos Estados Unidos da América ao Brasil, 1960.
Grupo de Trabalho de organização do programa da visita
do Presidente do México ao Brasil (membro).
Grupo de Trabalho de Transferência para Brasflia, 1960
e 1?61 (membro).
Grupo de Trabalho para o encontro dos Presidentes do
Brasil e da Argentina, Porto Alegre, 1961 (membro).
Grupo de Trabalho de elaboração da Agenda das Conversações entre os Presidentes do Brasil e da Itália, 1961 (membro).
Grupo de Trabalho para o estudo das relações Brasii~Pa~
raguai, 1961 (membro).
A disposição do Cerimonial durante à visita do Presidente
do Peru ao Brasil, 1961.
Grupo de Trabalho de Quito para o Estudo da Agenda
Provisória da Conferência Interamericana, 1961 (membro).
ReuniãO do Conselho da União Interparlamentar, Dublin, 1965 (membro).
XIX Sessão do Conselho Internacional do Açúcar, Lon~
dres, 1965 (membro).
Conferência da ONU sobre -o Açúcar, Genebra, 1965
·(m-embro).
_Reu_nião do_s Chefes de Esta.dos Americanos, Punta del
Este, 1967 (membro).
dispoSíção do Cerimonial paraàs solenidades de posse
do.i>cesidente da República, Brasília, 1969.
Comitiv-a do Presidente da República no encontro com
o Presidente da Colômbia, Letfcia, 1971 (membro).

A

·c

--_COJhitiva do Presidente da República no encontro com
o Presidente do Paraguai, por ocasião da Inauguração da Ponte sobre_oRio Apa, Bela ViSta:, 1971 (membro).
·
-~Comitiva do Presidente cla Rer:tública rio encontro c-om
o Presidente da Venezuela, Santa Elena do Uairen, 1973
·
(membro).
Comitiva do Presidente da República em visita oficíal
à Venezuela, 1973 (membro).
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Comitiva do Presidencé- clã. República em visita oficial
ao Uruguai, ao México e à República Federal da Alemanha,
1978 (membro).
Grupo de Trabalho Para a· organiz3Çãõ da Posse (te Sua
Excelência o Senhor João Baptista de Oliveira Figueiredo,
Presidente da República, Brasília, 1979 (chefe). ~
Comitiva do Presidente da República em visita oficial
à Venezuela, 1979 (membro).
Comitiva do Presidente da_ República ~em visita oficial
ao Paraguai, Argentina e ao Chile, 1980(membro).
Comtiiva do Presidente da República em visita oficial
à Portugal, à República Federal da Alemanha, à França e
à Colómbia, 1981 (membro).

Comitiva do Presidente da Repi1blic;a em- ViSita ·oficial
aos Estados Unidos da América, e ao Canatlá, 1982(membro).
Comitiva do Preiídêõie dã República em visita óflcial
ao México, 1983 (membro).
ComitiVa do -Présidente da República e-m- viSita oficial
ao Marrocos,-à Bolívia e à Espanha, 1984 (membro).
Ordem do Rio Branco, Grã~Cfuz, Brasil.
Oidem do Mérito Militar, Grait-de Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito de Brasília, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do_ Mérito Aeronâutico, Oficial, Brasil.
Medalha do "Pacificador", Brasil.
Medalha "Mérito Santos Dumont .. , Brasil.
Medalha .. Mérito Tamãridaré'', Brasil.
Medalha "'Ana Nérf", Brasil.
~
Ordem "El Sol dei Perú", Grã~C_ruz, Peru.
Ordem do ''Mérito_ Civil'', Qrã~C.ruz, Espanlla.
Ordem da .. Águia Azteca", Grã-Ci'uz-, Méxicô.
Ordem "AI Méríto de Chile_", Grã~Ciuz, Chile.
_
Ordem ''Dei Libertador San Martin", Grã-Çitiz, Argentina.
Ordem do "Infante Dom Henrique", Grã-Cruz, Portugal.

Ordem de "San Carlos", Grã-Cruz: Colô:moia.~- _Ordem "Francisco de Miraitda", Grã-Cruz, Ve~e_i_tiela:
Ordem do ''Mérito Meiite-nse", Grã-Cruz, Otdem Soberana de Malta.
Ordem .. Isabel a Católica", Grã-Cruz, Espanha.
Ordem do Mérito da República Federal da __ Alemanha,
Grande Oficial.
~~
Ordem Militar de Cristo, Grande "OfiCial,_ íiort~gãC
Ordem Nacioriaf da República Revolucionária de Guiné,
Grande Oficial.
Ordem de S. Gregório Magno, COmendador, San_ta_Sé.
Ordem de "Bernardo O'Higgins", Oficial, Chile.
Orâem Nacional da Legião de H:onra, Oficial,_ França.
Ordem do Mérito, Cavaleiro, ArgéntiQa._ _
Ordem Vitoriana, Cavaleiro, Orá-Bretanha.
O Embaixador João Carlos Pessoa Fragoso se encontra
nesta data no exercíCio de _suas funções de Embaixador do
Brasil junto ao Reino da Bélgica.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores,_ 14 de de~
zembro de 1992. - Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe
do Departamento do Serviço Exterior.

(A Comissão de Relações ExteriOres e Defesa Na·
cional.)
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MENSAGEM N• 435, DE 1992
(N• 879/92, na Origem)

Senhores Membrqs c;lo Senado Federal,
De conform.idad_e com o art. 52, inciso IV, da CoriStJ.:
tuiÇão, de- acordo com o_ disposto no art. 56,§ 1", do RegulaIl)~n_!9 a_p[Qv-ª--do pelo Decreto n~' 93.325, de 19 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 apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, do Senhor Mareio Paulo de Oliveira Dias, Mil'l:iStro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulati·
vamente com o cargo de Embaixador do Brasil junto à Repú·
blica Árabe do Egito, exercer o cargo de Embaixador do
Brasil jqnto à República do Sudão.
2. O.s méritos do Embaixador Mareio Paulo de Oliveira
_pias, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa
elevada função, cos1~Ill,_ Ç.a anex_ª_ informação_ do Minsitério
.
das Relações Exteriores.
Brasília, 14 de dezembro de 1992. -Itamar Franco.
INFORMAÇÃO
Curriculum Vitae:
. Embaixador MARCIO PAULO DE OLIVEIRA DIAS.

e

Florianópolis/SC, 19 de abril de 1938.
Filho de Wilmar Dias e
Alcione Oliveira Dias.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Secretário-Geral-Adjunto dã Secretaria de Comunicação
Social da Presidência da República, 1979/81.
Subsecretário-Geral da Presidência da República,
1990/91.
Secretário-Geral, interino, da Presidência da República,
1990/91.
terceiro Secretário, 5- de outubro de 1%3.
Segundo Secretário, me·reCimento, :H de dezembro de
1%6.
"-"·-Primeiro Secr~tário, merechriento ,_1" de janeiro de I 973.
Conselheiro, merecimento, 29 de agosto de 1977.
Ministro de Segunda Classe, meieciirien"to, 12 de dezembro~de 1979.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 28 de jLÍnho
de 1990.
Assistente do Chefe da Divisão da América Meridional-II, 1975.
~ .
_ Chefe, Substltuto, da Divisão de Sistematização da Informação, 1976 e 1977.
.
·~
Chefe da Coordenadoria Técnica- do Departamento de
Comunicações e Documentação, 1976n8.
_ Chefe da Divisão dC SistematízãÇão da Informação,
1978n9.
Chefe do Departamento Consular e Jurídico, 1986/90.
Nova York, Vice-Cônsul, 1966.
Nova York, Cônsul-Adjunto, 1967/69.
. ··--Nova York, Chefe do SECOM, 1967/69.
Sidney, Cônsul, 1969/71.
Estocolmo, Segundo Secretário, 1971112.
~Estocolmo, Encarregado de Negócios, 1972.
Argel, Primeiro Secretário, 1973n5.
Argel, Encarregado de Negócios, 1973/75.
K.ingston, Encarregado de Negócios, 1978.
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O tnO!i\ante:: da opl'raç:io de crédito, a ser contratada
jiinfó àO Banco de D_esenvolvimento de Minas Gerais "S.A.

- BDMG, destina-se à aplicação em projetOs de telefônia
Seminário da CEPAL de PeritOs Governamentais em Pono municfpio.
lítica Comercial, BrãSnia, 1964 (inernbi-oT
Ressalte-se, ainda, que a operação de crédito a· ser realiConselho Deliberativo da SUNAB, 1964 e 1965 (reprezada envolverá recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbasentante suplente do MRE).
no- FUNDEURB, que têm em dotações orçamentárias estaExposição 'de Produtos Industriais Brasileiros cOmemoduais, e em suas operações de crédito, as fontes principais
rativa da Inauguração da Ponte da Amizade entre o Brasil
de recursos (além, logicamente, do próprio resultado do Fune o Paraguai, 1965 (organizador e coordenador).
.
do).
Feira de Gotemburgo, Gotemburgo, 1965 (Diretor e Of:.
Esta: operaçã-o âe créditó devefá se-r -realizada com as
ganizador do pavilhão do Brasil).
· · -·· -seguintes características financeiras;
XXXVI, XXXVII e XXXVIII Convenções da ASTA,
-a) Valor: Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta miSeatle, 1966, Atenas, 1967, Po"rto RiCo, 1%8 (tepfeseritãÍite
lhões de cruzeiros), correspt>ndentes à 164.996,00 BTNFI
do Brasil).
. TRD, em 27 de maio de 1992.
Grupo Executivo de Movímentação de- S-afris, O-R-Eb} Prazo para desembolso dos recursos: 6 (seis) meses.
MOS, Rio de Janeiro, 1966 (representante do MRE).
c) Juros: 8% a. a.
Reunião da Associação -das Câmaras de Comércio_ da
d) Índice d_e_atualização monetária: 80% da Variação da
Austrália, Bélgica, 1970 (representante).
TR.
Conferência da ONU sobre o Meio Amblente, EstocOimÕ,
__ e) Condições de pagamento: Do Principal: em 36 parcel:ts
1972 (Assessor).
·
ITiens·ais-,venceridO-se a-primeira 6 (Seisrmeses ap6S-a p-rimeira
Negociações com as autoridades peruanas e chilenas sobre
····
o fornecimento- de cobre ao Brasil, Lima e SantiagO, 1975 liberação. Dos juros: em parcelas mensais.·
_ Quanto amr meCanismos de-controle das operações de
(delegado).
.
. .
O Embaixador Mareio Paulo de Olivdrii Dias, sê-encon- - crédito, defiriidas a nível constitucio'na] e regulamentados pela
Resoluç~OJ:I&Q 36/92 -do Senado Federal, cabem os seguintes
tra nesta data no exercício de suas funções de Embaixador
esclarecinMntos:
·
do Brasil junto à República Árabe do Egito.
1) ós limites de endividamento, defiriidos nós artigos 2Q
Secretaria de Estado das RelaÇôe-s EXteriores, 14-de dee 31! da citada resolução do Senado Federal for.am atendidos;
zembro de 1992. -(Gilda Maria Ramos Guimarães), Chefe
conforme demonstrado no parecer DEDIPICODEM-9210431,
do Departamento do Serviço EX:erior.
do Banco Central do Brasil;
(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na- de 1992,
-2) as condições e exigências estipuladas nos :t!tigos 4?,
cional.)
-59 e 6<> da Resolução ?wO 36/92 foram; também, atendidas;
3) "ü Parecer do Banco Central do Brasil salienta,_ainda,
AVISOS DO MINISTRO-CHEFE DA CASATIViL --que a pr~te_nçii_9a operaçãç. de çrédito irá _g:r~ya~ o limite dispo_-:
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
nível do BDMG para-operai-Com o setor público; ·
Ni> 327/92, de 14 do corrente, encaminhando informações
-- 4) Pondéa, ademais, que o artigo 3~ da Lei autorizativa
sobre os quesitoS constantes do Requerimento n~ 794, de 1992,
de autoria do Senador Ronan Tito.
,
-municipal, n~ 825/92, permitindo ao Chefe do Executivo ceder,
em gãraillia,-·ao-agente firianée1tô~;-pátCda:s dO TCMS e do
No 333/92, de 14 do corrente, encaminhando informações
sobre os quesitos constantes do Requerimento n~ 544, de-1992,
Fundo de Participação dos Municípios- FPM, em montãiite
de autoria do Senador Antonio Mariz.
necessári9s·, ná forma do que venha a ser contratado, fere
o preceito constitucioilal expresso no item IV de seu artigo
As informaç-ões foram anexadas aos Requerimeri:..
167, que veda tal cessão. Nesse sentido, o Parecer assinala
tos, que vão ao arquivo, e encarriinhadas c6pi3s aos
qu_e_ a in~t_itui9ão fi~~n~e~_~a ser_~_ ale_rt~c!_a s_?_brei'_"_'e~açã_o. _
Requerentes.
Todavia, ta,l q-Uestão,- por se hat3fde gafa-rltütCOrltiatual
PARECERES
da operação de crédito entre a Prefeitura de Alterosa-MG
e o BDMG, foge aos aspectos regidos pela Resolução n~ 36/92,
PARECER N-468, DE 1992
do Senado Federal, a qual regulamenta limites de endividaDa Comissão de AssuritOs Económicos, sobre Ofício
mento e garantias oferecidas como aval, por entidades públi"S" nQ 25, de 1992, do Senhor Prefeito Municipal de cas: União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarAlterosa-MG, solicitando autorização do Senado Fede- quias.
ral, para contratar operação de crédito no valor de
As demais fóririalid3des prf:vias â contrataçã() de opera~
Cr$350.000.000,00, junto ao Banco de Desenvolvimento
çãQarde crédito 1ntefllo- p-rescriras na CoristituiÇão Federal e
de Minas Gerais- BDMG, a serem aplicados em proje~
na Resolução n 9 36/92 do Senado Federal foram obedecidas.
tos de telefonia.
Somos, portanto, pela autorização pleiteada pelo Ofício
Relator: Senador Espiridião Amin
"S" 25, de 1992, nos termos do seguinte
É submetido à apreciação do Senado Fede·ral pedido forPROJETO DE RESOLUÇÃO N' 105, DE 1992
mulado pela Prefeitura Municipal de Alterosa-MG, relativo
à autorização para que possa realizar operação de crédito
.,_ ~~!~!"i_~ª· -~--?.r~_~eiJuta Mu}~i_çipal de ~lt~rosa no valor total de Cr$350.000.000,00 (trez<mfos e-cínqüenta
MG,- ã contrat_ar-oPer3ção de _c_rédito junto ao Banco
milhões de cruzeiros), equivalente a 164.996,00 BTNFrfRD
QeDCSCD:VOIVhDento de- MiiiaS- Ger8is -S:A. - -BDMG,
'em 27 de maio de 1992, data em que entrou em vigof a Lei
no valor de Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta
Municipal n9 825/92, autorizativa do crédito pretendido.
milhões de cruzeiros).
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O Senado Federal resolve:
_
Art. 19 É a Prefeitura Municipal de Alterosa ---=. MG,

autorizada a contratar operação de crédito no valor de
Cr$350.000.000,00~ (trezentos e cinqüeóta milhões de Cruzeiros), junto ao Banco de DesenVolvimento de Minas Gerais
S.A.-BDMG. ~

operaÇ-ão

Parágrafo úniCo. ·os reCUrsos ProVenientes da
de crédito referida neste artigo destinamwSe à aplicação em
projetas de telefonia no município e equivalem a 164.9%,00
BTNFrrRD, a preços de 27 de maio de 1992.
Art. 2"' As condições fmanceiras básicas çta operação
de crédito são as seguintes:
_
a) Valor pretendido: Cr$350.000.000,00 (trezentos e cinqüenta milhões de cruzeiros), passível de atualização monetária segundo a variação acumulada da Taxa Referencial 1R, verificada ItO período de 27 de maio de 1992 à data
de celebração do contrato de finaliciamento de que trata esta
Resolução.
b) Prazo para desembolso dos recursos: 6 (seis) meses.
c) Juros: _8_% a. a.
d) Índice de atualização monetária: 80% da variação da
1R.
e) Condições de pagamento: do principal: em 36 parcelas
mensais, veÍlcendo~se a primeira 6 (seis) meses após a primeira
liberação. Dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3" A autorização concedida por esta resolução deverá ser exercida num prazo de 270 (duzentos e setenta) dias,
contados da data de sua publicação.
Art. 4" Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1992. - Raimundo Lira, Presidente- Afl'onso Camargo, Relator- Esperldlão Amln - Beni Veras- José Fogaça - Álvaro Pacheco
- César Dias - Ronan Tito - Nabor Júnior - Bello Parga
- Albano Franco - João Ca1mon - Pedro Teixeira - Dario
Pereira- Nelson Wedekin.
PARECER N• 469, DE 1992

Da Comissão de Assuntos Económicos sobre o Ofício "S" n~ 72, de 1992; da Prefeitura Municipal de
Angelina - SC, solicitando autorização do Senado Federal para efetivar financiamento junto ao Birb/Badesc,
no âmbito do Programa Prourb, no valor de
CR$541.000,00, destinado à realização de obras de infra-estrutura urbana naquele município. ·
Relator: Senador Esperidião Amin
Vem à consideração da Comissão de Assuntos Económicos o Ofício '~s~·- n" 72, de 1992, do Senhor Prefeito Municipal de Angelina, no Estado de Santa Catarina, solicitando
autorização do Senado Federal para efetivar financiamento
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e BADESC -Banco do Estado de Santa
Catarina S/A no âmbito do Programa "Prourb", destinado
à realização de obras de infra-estrutura urbana, naquele município.
A operação de crédito no valor de Cr$569.541.000,00
(quinhentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e quarenta
e um mil cruzeiros) envolverá recursos do Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Urbano dos Municípios de_ Pequeno Porte do Estado de Santa Catarina Prourb, alocados pelo Tesouro
do Estado de Santa Catarina e suplementados pelo Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento -

BIRD. Os valores serão corrigidOs monetariamente, a partir
de 31-8-92, pela variação da Taxa Referencial.
A execuçãO-de obras de infra-estrutura urbana foi autorizada pela Lei Munic'ípal n' 627, de 13-7-92, e será êfetivada
mediante convénio celebrado entre--a Secietãria-de Estado
de Planejamento e -Fa~enda, o Mu_nicípio de Angelina ~_a
·-Associação dOs Muilicípios da Região da Grande Florian6polis.
O Banco Central do Brasil emitiu Parecer Dedip/Codem
no;. 92/440, de 12~11-92, no_qual declara que as exigências prescritaS noS artigcis 5o;. e 6~ da- Resolução no;. 36/92,_ de 30-6~92,
du S~nado Federal, foram atendidas, encontrando-se o emPréStfrno solicitado dentro dos limites previ~tos, apresenta~do _
as seguinteS características:
--- -~ ·
a) valor pretendido: Cr$569.541.000,00 corrigidos monetariamente pela variação da Taxa Referencial, a partir de
31-8-92;
b) prazo para desembolso dos recursos: 12 (doze) ~eses;
c) juros: 10,50% a. a:. tiixa adm: 1,50%a.a.;
d) índice de atualização monetárí3: variações da Taxa·
Referencial;
e) destinação dos recursos: _obras de infra-estrutura;
f) condições de pagamento: do principal: em 96 pai-celas
mensais, vencendo-se a primeira 12 meses após a primeira
liberação; dos juros: em parcelas mensais;
g) autorização legislativa: Lei Municipal no;. 627, de
13-7-92.
Destaca, também, que a presente operação de crédito
irá gravar a margem disponíVel, pelo Badesc, para operar
com o setor público, matéria_ que, entretanto, não- é nesta
oportunidade objeto de análise à luz da Resolução n9 36/92.
O mesmo parecer chama a atenção para o artigo 3~ da
lei autorizativa municipal, que_ permite ao Chefe" dO--Executivo ... ''oferecer, em garantia do empréstimo coptratado, parcelas de valores suficientes do ImpostOs Sobre Circulação de
Marcadorias e Serviços - JCMS, e de outros tributos até
o montante dos valores das prestações mensais estabelecidas
no contrato", autorização- esta que no entender do Banco
Central fere preceito constitucional. Assihala que a lnstituição
financeira será alertada sobre a vedação, caso o pleito seja
aprovado pelo Senado Federal.
Contudo, tal questão, por se tratar de garantia contratual
da operação de _crédito entre a Prefeitura de Angelina e o
Badesc, foge aos aspectos regidos pela Resolução no;. 36/92,
do Senado Federal, que regulamenta limites de endividamento
e garantias oferecidas com aval, por entidades- União, Estados, Distrito FecJeral, Municípios e suas autarquias (particularmente os §§ 7', 10, 11, 12 e 13 do art. 3', e artigos 4',
5' e 6• da Resolução n' 36/92),
Vale observar que antesc da formalização do contrato de
empréstimo é recomendável a revalidação do certificado de
regularidade da situação junto ao FGTS, vencido em 20-9-92.
As demais formalidades prévias à contratação do empréstimo
previstas na Constituição Federal e na Resolução no;. 36/92 _
do S_enado Federal fo_rarn i1_1~egral e explicitamente obedeC:idas, e _dada a relevânc_ia do pleito, somos favoráveis à sua
aprovação, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 106, DE 1992
Autoriza a Prefeitura Municipal de Angelina SC, a realizar operação de crédito junto ao Banco do
Estado de Santa Catarina S/A - BADESC e ao Banco
Inte_!1!8.cional para Reconstrução e Desenvolvimento -:: -
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BIRD, no valor de Cr$569.541.000,00 (quinhentos e
sessenta e nove milhões, quinhentos e quarenta e um
mil cruzeiros), destinada à implantação de obras de
infra-estrutura naquela municipalidade.

O Senado Federal resolve:
_
Art. 1" É a Prefeitura Municipal de Angelina, no Estado de Santa Catarina, autorizada na forma da Resoluç~o d9
Senado Federal n~.> 36, de_l992, a contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado de Santa Catarina - BADESC
e ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, no valor total de Cr$569.541.000,00 (quinhentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e quarenta
e um mil cruzeiros).
_Parágrafo único. O empréstimo referido neste _ôilrtigo
destina-se à implantação de obras de infra-estrutura no Município de Angelina - SC.
Art. 2" As condições financeiras da operação de crédito
são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$569.541 .000,00 corrigidos monetariamente pela variação da Taxa Referencial, a partir de
31-8-92;
b) prazo para desembolso dos recursos: 12 (doze) me;ses;
c) juros: 10,50%a.a. taxa adm.: I ,50%a.a.;
.
d) índice de atualização monetária: variações-_da Taxa
Referencial;
e) destinação dos recursos: -obras de infra-estrutura;
f) condições de pagamento; do principal: em 96 parcelas
mensais, vencendo-se a primeira 12 meseS após a Primeira
liberação; dos juros: em parcelas mensais;
g) autorizáção legislatiVa: Lei Municipal n? _627; -d~-13-7-1992.
Art. 3" O prazo máximo para exercício da presente autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias a contar de sua
publicação.
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1992. - Raimundo Lira, Presidente- Affonso Camargo, Relato i -Esperidião Amin- Beni V eras- Álvaro Pacheco- José- Fogaça
~ César Dias Bello Parga· .;_;_ Nabor Júnior - Albano
Franco - João Calmon - Pedro Teixeira - Dario Pereira
~Nelson Wedekin.
PARECER N• 470, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre·ofiçio
"S" n~ 74, de 1992 (Ofício Gapref n• 534, de 17-11-92,
na origem) do Senhor .Prefeito Municipal de ltajaí SC, solicitando autorização do Senado Federal para contratar operação de crédito no valor de
Cr$860.050.400,00 junto ao Bird/Badesc, Programa
''Prourb'', destinados à realização de obras de infra-estrutura urbana no Município de Itajaí.
Relator: Senador Esperidião Amin
O Senhor Prefeito MunkíJ)ãl 'de "Itajaí .:.:. :. :se encãffiinh3
ao Senado Federal, através do Ofício ~·s" n~ 74, de 1992,
pleito no sentido de que seja autorizada operação de __crédito
no valor de Cr$860.050.400,00 (oitocentos e sessenta milhões,
cinqüenta mil e quatrocentos cruzeiros), a preços de 31-5-92 .
Destinam-se os rccuisos à execuç-ão de proje1:õs de infra~
estrutura urbana no Município de Itajái - se, no âmbito
do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de Santa Catarina -
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PROURB, cuja fonte primária é o Tesouro do Estado de
Santa Catarina. Os récursos financeiros provenientes do empréstimo serão aplicados, especificamente, no financiamento
de 50% (cinqüenta por cento) dos custos dos investimentos
a--serenrexecutados através do Prourb.
A operação de crédito sob exame apresenta as -Seguintes
características:
a) valor pretendido: Cr$860.050.400,00 (equivalentes a
US$299,200.00, a preços de 31 de maio de 1992);
b) prazo para desembolso dos recursos: 12 meses;
~- -c) juros: 10,50% a. a. taxa adm.: 1,50% a.a.;
d) índice de atualização monetária: variações da TR;
e) destinação dos recursos: execução de obras de infra-estrutura dentro do Prourb;
'O condições de pagamento: do principal: em 96 parcelas
mensais,- vencendo-se a P!imeira 12 lneses aPós primeira
liberaÇãO; dos juros: em patcelas mensais.
Instruem~se o processo os documentos exigidos pelaResolução n~ 36/92, do Senado Federal, entendendo-se, no entan~
to, que as Certidões Negativas do INSS, Receita Federal e
_Ca~xa Econômica Federal (FGTS):necessitam revalidação prévia à assinatuta do contrato, pois encontram-se com validade
vencida.
_O Banco Centrai -do Brasil pronunciou~se sobre a ope-ração de crédito através do Parecer Dedip/Codem-92/439, de
12-_11-92, quanto ao enquadramento do empréstimo nos limites ·cta Resolução n~ 36/92, acima referida, tendo concluído
que não há, neste particular, qualquer óbice à realização da
operação pretendida.
O referido parecer observa, no entanto, que a Lei Municipaln' 2,620, de 8,deabrílde 1992, gueautgrizQ]!~3ÇQ!l\JJ!:
taÇâ0 da- operação, permitiu.
Chefe· dO EXecUtivO ceder,
enrgarantia, ab Agente Financeíro par-ceras dOlCMS ôU tribu- to que o substituir, o que contraria dispositivo coristiiUcióriil(art. 167, IV), que veda tal cessão. O Banco Central alertará
o Agente Financeiro quanto à vedação, caso seja a operação
-aprovada pelo Senado Federal.
Trat_3-se, sellgundo noSso ente~der:- de questão que, -por
se constituir garantia .contratual d~ _operação d~- qédito entre
a Pr~f~itt;ra Municipal de Itajaí ---: -SC e o Ba:d_esc,, fOgé "aos
apecfoS regidOs pela "Résólução n~ 36/92, do Senado Fedei-ai,
a qual regulaffie!lta ljrriíteS ae endfVidamento e garantias concedid&s.como aval por entidades- União, Estados, Distrito
Federal, Municípios e suas autarquias (particularme11te os§§
7', 10, 11, 12 e 13 do art. 3• e arts. 4°, 5• e 6' da Resolução
n~ 36/92);ii:nplicando nova operação.

a

ao

Diante do acima exposto, e considerando o mérito do
pleito, somos de parecer favorável à autorização solicitada
no Ofício "S" n<? 74, de 1992, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 107, DE !992
Autoriza a Prefeitura Municipal de Itajaí - SC
a· contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - DA·
DESC, no valor de Cr$860.050.400,00, dentro do
-Prourb, para execução de projetos de infra-estrutura
urbana, naquela municipalidade.
O "SenadO Federai resOlve:
Arf -1~ -_É autorizada- a Prefeitura Municipal de- Úaj~í
- SC a contratar, nos termos da ResoluÇão n~ .36/92, do
Senado Federal, operação de crédito junto ao Banco de De-
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senvolvimento do Estado de Santa Catarina -- BAD:i:.SC,
no valor de Cr$860.050.4GO,OO (oitocentos e sessenta mi_lhõe~.
cinqüenta mil e quatrocentos cruzeiros).
____ _
Parágrafo único. Os recursos refcrido_s neste artigo são
provenientes do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de Santa
Catarina (Prourb) e serão destinados à execu.çãõ -cíé-Pfo)etos
de infra-estrutura urbana no Município de Itajaí -~C~-- .,
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I -q_•J.antidadl : a ser definida na data de resgate dos
'Túlúos a serem substituídos, deduzida a parcela de 17% (de~~~sete._ por cento), consoante o pactuado do Memorando_ de
~ptendimento_ de 19~3-91, já referido;
I I - modalidade: nominativa-transferível;
. . _III_:- r_eudil)l.e.nto~ igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
-IV- prazo: at~-1825 _dias; _. _ . . . . ...
V-:- valor nominal: Cr$ 1,00 (um c~::u:zeiro);
vt- C3;raç_terísticas dos títulos a serem substituídos:

Art. 2" As condições financeiras da operaçãO são as
seguintes:
a) valor pretendido: Cr$860.050.400,00, a preços de 31
Quantidade
Tftulo
Vencimento
de maio de 1992, atualizados pelei índice de- variação da TR;
67825681
15-3-93
521825
b) prazo para desembolso dos recursos: 12 meses~ __
64273945
521825
15-6-93
c) juros: 10,50% a.a. taxa adm.: 1,50% a_.a'-;
132094676
Total
d) índice de atualização monetária: variações da-TR;
e) destinação dos recursos: execução de obras de infra~es~
VII -previsão de colocação e vencimento dos títulos
trutura do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano
a serem emitidos:
dos Municípios de Pequeno Porte do Estado de Santa Catarina
Cotocaçllo
Vencimento
Titulo
Data-Base
-PROURB;
15-3-93
15-3-98
521825
15-3-93
O condições de pagamento: do principal: em 96 parcelas
15-6-93
15-6-98
521825
15-6-93
mensais, vencendo~se a primeira 12 meses após a primeira
liberação; dos juros; cm parcelas mensais.
- ·- VIII -forma de cOlocação: através de ofertas públicas
Art. 3'' O prazo máximo para--o exercfciO da presente
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias a partir de nos termos da Resolução n~' 565. de 20-9-79, do Banco Central
-do Brasil;
sua publicação.
IX _::autOrização legislativa: Lei no 5.684, de 28-5-87.
Art. 4~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
---~
,---- publicação.
Decretos n•" 29.526 e 30.261. de 18-1-89 e de 16-8-89, respectiSala das Comissões, 15 de dezembro de 1992. --Rai- vamente, e Resolução do Senado Federal n" 61, de 30-12~91.
A autorização solicitada. pelos do_cumentos apresentamundo Lira, Presidente- Esperidião Amin, Relator --Beni
d_os.-ate_nde às exigências da Resolução n'' 36/92, deste Senado
Veras - Álvaro Pacheco Bello Parga - Albano Franco JoãoCalon- Pedro Teixeira- Dario Pereira- NelsonWede- -Federal.
kin - Affonso C amargo - José Fogaça - Cés&r -Dias O Parecer do Banco Central do Brasil (Parecer DE·DIP/
Nabor Júnior.
CODEM- 92/0462). indica que a operação solicitada encontra-se dentro dos limites previstos pela Resolução n'-' 36142,
PARECER N• 471, DE 1992
que são os seguintes:
Da Comissão de Assuntos EconómicoS-, sObre o OfíI-Art. 2°
Em Cr$ milhões
cio "S" n" 78, de 1992 (OF~ PRESl9:íT2438, de 4-12-92,
Despesa de capital estimada para o exerna origem), do Diretor Presidente do Banco Central
cfcio de 1993
73.169.627,9
do Brasil, encaminhando ao Senado Federal pedido do
OperaÇOes realizadas no exercfcio ··-···~
0,0
Governo do Estado- de São Paulo, no sentido de que
Operaçllo pretendida
(!. 752573,0)
seja autorizada a emissão e colocação no mercado de
Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo71-417.054,9
Saldo ··················-------·······---·····--···
LFTP, cujos recursos, advindos de tal emissão, serão
destinados ao giro de 83% (oitenta e três por cento)
n -Art. 3°- r C*l
dos 132.099.676 LFTP, vencíveis no primeiro semestre
Dispêndios com encargos e amortizações da dfvida vencida e vencfvel no ano
de 1993.
7561.849,9
pagos e a pagar ··················-·--······-27% da _!<e_ceita Uquida Real (out./91
Relator: Senador Esperidião Amin
17.918.017,8
O Senhor Diretor Presidente do Banco Ceflli'ã1â<:i Brasil
- setJ92) ····················---·····-···encaminha, à consideração- do Senado Federal, pedido do
0,0
Operações já existentes ············--(!. 752.573,0)
Governo do Estado de São Paulo, para a emissão e colocação
Oper?_çâ~ ~ob análise ···········~··_·..- - - ·
no mercado de Letras_Financeiras do Tesouro do Estado de
16.165.444,8
Saldo ·····-·--········-·--··---··----·····-···São Paulo - LFTP, cujos recursos, advindes de tal emissão,
serão destinados ao giro de 83% (oitenta e três por cento)
ill -Ar_t. 3° - II (**)
das 132.099.676 LFTP, com vencimento no primeiro semestie
Margem de Poupança Real (out./91 de 1993.
-13.203.152,6
set./92) ························-----15% da Receita Uquida Real (out./91
Essa operação obi!dece _ao Memorando _de En~endimen
9.954.454,3
tos firmado, em 19-3-91, entre-o -Estado de São P-aulo, o
-set./92) ···················-·---·---(1 0.242860,1)
Maior dispendio anual (1995) ·············Banco Central do Brasil e o Ministério da Economia, Fazenda
e Planejamento. cujo objetivo é o ajustamento do fluxO de
(333.405,7)
Saldo ····-··········------·----···;··-·--caixa do Tesouro do Estado de São Paulo.
- ("'}_~ P~evãlece o maiÕr. (**') Prevalece o menor
A emissão será realizada nas seguintes condições:
<
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O fato do maior dispêndio anual (exercício tle 1995) ultrapassar o limite previsto no art. 39 - item II, é, rio entanto,
considerado irrelevante para o Bacen, tendo em vista que
a operação em análise somente afetará o dispêndio do exercício de 1998.
A dívida mobiliária do Estado de São_ ~aulo atinW:a, em
30-9-92, o montante de Cr$ 28.977.575,1 milhões, representada por 1.505.484.028.951 LFTP. Até 1993, vencerão 21,61%
da dívida, e os restantes 78,39% seguem_a _segUinfe diStribuição: 20,36%, em 1994; 24,72%, em 1995; !8,10%, em 1996;
7,59%, em 1997; e 7,62%, em 1998. Após a efetivaçã'o da
emissão solicitada, essa proporção será de: 7,01 %, em 1993;
20,89%, em 1994; 25,36%, efn 1995; 18,57%, em 1996;
14,15%, em 1997; e 14,02%, em 1998, o que permitirá unia
melhor distribuição da dívida no tempo.
Pelas razões expostas, concluímos pelo acolhimento do
pleito nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 108, DE 1992
Autoriza o Governo- dõ "Estildo de -São P8.Uto a emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Estado de São Paulo LFTP, destinadas ao giro de 83% das 132.099.676
LFTP, vencíveis no primeiro semestre de 1993.

O Senado Federal resolve:
Art. 1" É o GovernO-do Estado de S3o Paulo autorizado, nos termos dos artigos 6' e 7' da Resolução n' 36/92,
do Senado Federal, a colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesourõ- do Estado de São
Paulo- LFTP.
Parágrafo único. A emissão de que trata est~ artigo, destina-se ao giro de 83% (oitenta e três porcento) das 132.099.676
LFTP com vencimento no primeiro semestre de 1993.
Art. 29 A emissão das Letras Financeiras do Tesouro
do Estado de São Paulo - LFTP, observará as seguintes
condições:
I - quantidade: a ser definida na data do r~sgate dos
títulos a serem substituídos, deduzida a parcela de 17% (dezessete_ por cento), consoante o pactuado no Memorando de
Entendimento de 19-3-91, firmado pelo Estado de São Paulo
com o Ministério da EcOriOmia, Fazenda e Planejãmerlto e
com o Banco Central do Brasil;
II- modalidade: nominativa-transferível;
III- rendimento: igual ao das Letras Finanêefras do ·Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
IV- prazo: até 1825 (um iníf oitocentos e Vínte cincO)
dias;
V -valor nominal: Cr$ 1,00 (um cruzeiro);
VI -característiCas dos títulos a serem substituídos:

e

Vencimento

Tltulo
521825

15-3-93
15-6-93

52iS25
Total

e

Quantidade

61:825."68"1 ,

.. '64.213.995. ,
132.099.676

VII- previsão de colocação e vencimento dos títulos
a serem emitidos:

Colocação
15-3-93
15-3-93

Vencimento
15-3-98
15-6-98

Titulo
521825
521825

Data-Baoc
15-3-93
15-6-96

vrn- forma cte colocaçãO: at-ravés de ofertas públicas.
nos térrnoS da Resolução n"' 565, de -20-9-79,-do Banco Central
do Brasil;
IX- autorização legislatív3: Lei n~ 5.684, de 28-5-87~
Decreto n' 29.526, de 18-1-89; Decreto o' 30.261, de 16-8-89;
e Resolução do Senado Federal n'' 61, de 30-12-91.
Art. ·3" Esta Rbsolução-_erítra- em vigor na data de sua
publicação.
- Sala das Comissões, 15 de dezembro de 1992. - Raimundo Lira, Presidente- Espéridiào Amin, Relator --~ff~n
~so-Cariliirgo- José Fogaça--- Beni veras ---CéSar DiasAlvaro Pacheco - Bello Parga - Nabo r Júnior ~ Albano
Franco - João Calmon - Pedro Teixeira - Dario Pereira
...:. Neloon Weilekin.

.

.

PARECERES

N~

472 e 473, DE 1992

Emenda n' 1 (Substitutivo) oferecido ao Projeto
de Lei do Senado n' 125, de_ 1990, que "fixa diretrlzes
para conservação de energia e dá outras providências".

__
_ _:_ PAI!.ECER1'1'.41Z, DE 1992
(Da Comissão de ConStituição.-:rustiç-a~ e Cidadania)
Relator: Senador Ronaldo Aragão
I - Relatório

A presente proposição, de iniciativa do ilustre Senador
Teotonio Vllela Filho, objetiva determinar que ''os recursos
investidos pelos concessio~ários de energia elétrica em progra-mas especiais de conservação de energia serão incluídos no
~sto do serviço, passando a ser computados no cálculo das
respectivas tarifas" (art. 19 ).
Da sua justificação, destacamos _os seguintes tópiCos:
"Pode-se dizer com seg'urança que a energia Constitui o sup~~~ ~ _~ essén~i~( dçf l:lliiv~rso. ( ... )- Agóra,
no munclo ~-em. particular no Brasil, vivemos desafios
que exigem que a sociedade se volte uma vez mais
para a questão da energia, dando a esta a dimensão
que lhe é devida, dimensão que tem exigido em média
-40% dos investimeritos p-úblicos nacionais. ( ... ) A racionalização da produção e uso da energia é crítico
em nosso País. Devemos aprender a usar a e-nergia
de modo eficiente para se produzir mais, tanto para
ÇQ~~-ervarreçu_rsos_fin.anceiros e ambientais, quanto pará reduzir de~perdfcios energéticos.'' ..
A proposta recebeu parecer favorável desta Comissão
em 12 de dezembro de 1990. Porém, em 19 de fevereiro de
1991_ foi requerida, atrav~ de recurso, sua apreciação pelo
plenário, nos termos do art. 91, §§ 49 e 5<:> _do Regimento
Int~mo. Deferido o recurso, a iniciativa recebeu emenda substitutivo que, entre outras sugestões, propõe que se modifique
o seu art. 1<:> para determinar que "o Departamento Nacion~l
de Águas e Energia Elétrica- DNAEE estabelecerá normas
para conservação e uso racional de energia elétrica, assegurando as necessidades das concessionárias prOdutoras e contemplando, nas futuras instalações de geração de eletricidade,
a conservação de energia em adição ou· substituição".
A referida emenda, tanto no art. 1<:> acima reproduzido
C?QMO em vários outros, cria atribuições para órgãos do Poder
Executivo, contrariando, portanto, o disposto no art. 61, §
1'~', II, e, da Constituição Federal, segundo o qual cabe somente
ao Presidente da República a iniciativa das leis que "disponham sobre criação, estruturação e atribuições dos Ministérios
e órgãos da administração pública".

Dezembro de 1992

. DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Os dispositivos da emenda que incidem ria IilCCfnstitucio-

nalidade ora indicada são os seguintes: parágrafo único do
art. 39, arts. 6':>, 79 /8" e seu parágrafo único, 9'\_10 e seus
§§ 19, 39 e 49_, 11 e 12.
Considerando a relevância da matéria e a necessidade
imperiosa de escoimar o projeto de lei dos vícios de inconstitucionalidade e de injurididdade que, pelas razões apontadas,
permeiam o corpo da Emenda apresentada e registrando, mais
uma vez, o seu elevado alcance e a conveniência de enriquecer,
no mérito, a proposição original, não nos resta senão apresentar a seguinte Emenda Substitutíva do Relator, a qual,
fundamentalmente, se sustenta na Emenda Substitutiva apresentada pelo eminente Senador Fernando Henrique: Cardoso.
II - Voto do Relator
Ante o exposto, opinamos pela aprovação da Emenda
quanto à constitucionalidade e juridicidade com a subemenda
abaixo transcrita, solicitando, ainda, que sobre a matéria seja
ouvida a_ Coinissão de Serviços de Infra-estrutura.
SUBEMENDA À EMENDA N' I
(De Plenário)
(Substitutiva)
(Ao PLS no 125, de 1990)
Dispõe sobre a política nacional de conservação e
uso racional de energia elétrica e dá outras providências.
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tivàs financeiros aos consumirlores que utilizarem equipamentos e processos lecnolôgicos mais eficientes em termos de
coi:tservação de energia.
Art. 5"' Os investimentos decOrrentes dos progfalnas de
estímulo à adoção de tecnologias de uso final de energia mais
eficientes serão considerados investimentos de capital, cuja
depreciação far-se-á segundo a expectativa de vida útil dos
equipamentos objeto de cada programa.
Parágrafo único. Os investimentos aos quais se refere
o caput deste artigo comporão a base dos ati vOs ímoOilizados
em serviço, para efeito do cálculo da remuneração legal das
concessionárias.
Art. 6" Se os inve::.timentos em tecnologia de uso final
de energia, constantes do Plano de Conservação de Energia
a que se refere o art. 2~, acarretarem diminuição de receita
em decorrência da redução das vendas físicas de energia elétrica no curto prazo, poderá o Poder Executivo autorizar, temporariamente, a concessionária a adotar um adicional na taxa
de remuneração sobre os investimentos em uso racional, com
base nas perdas de receitas líquidas. Art. 7" O Poder Executivo estabelecerá norm3s sobre
o nível máximo de consumo específico de energia ou míniMo
de eficiência. com base nos indicadoreS· téCriícos Jleri:iiieriic!S,
dos seguintes equipamentos elétricos, produzidos ou comercializados no país: refrigeradores, freezers, condicionadores
de arde janela, motores até 100 HP, reatores,lâmpadas incandescentes e fluorescentes e outros.
Ari.- 8? Serào credenciadas junto ao órgã_o_ Competente
entidades de reconhecida idoneidade e capacidade técnica para aferir, periodicamente, os níveis de consumo ou de eficiência dos equipamentos enquadrados nos Planos de Conservação

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O Poder ExeCUtívó estabelecera- normas para
conservação e uso racional de energia elétrica, p~oye!J.do _as
necessidades das concessionárias produtoras e conte-mplando,
nas futuras instalações de geração de eletricidade, a conser?~Energia.
vação e energia em adição ou sUbstifuíçãO.--- --Art. 9~ Os fabricantes e importadores dos equipamenArt. 2"' As concessionárias de serviços de eletricidade
devem submeter ao órgão competente, a cada 2 (dois) anos, tos enquadrados nos Planos de Conservação de Energia ficam
juntamente com seu Plano Decenal de Expansão, um Plano obrigados a adotar as medidas necessárias para que estes alcancem, nó prazo-máximo de 3 (três) anos, a Contar da publicação
de Conservação de Eriergia, contendo:
I - os objetivos -específiCO-s--e quantificáVe'is- de conser- dos índices, os níveis máximos de consumo e mínimos de
··eficiência constantes das normas est~belecidas para cada classe
vação e gestão de carga;
__ _
II -descrição das opções de conservação, análises e pro- de equipamentoS.
Art. 10. O Poder Executivo divulgará, no prazo de 2
cessos usados para avaliar os métodos de conservação;
III- estimativa dos custos e dos benefícios das Opções (aois) anos, a contar da data da publicação dos valores de
de conservação, avaliadas e selecionadas dentro de um con- consumo e eficiência- para cada classe de_equiparnentos, um
texto que contemple um planejamento integrado de oferta Programa de Metas de Consumo e Eficiência, que deverá
ser cumprido pelos fabricantes e importadores, no qüinqüênio
e demanda;
IV- a metodologia e as premissas utilizadas nas previ- seguinte ao término do prazo fixado no artigo anterior.
§ 1• Com intervalo máximo de 4 (quatro) anos, após
sões da demanda futura e na descrição dos vários recursos
a publicação _do_ Programa de Metas mencionadQ no caput
energéticos disponíveis;
V- o impacto económico previsto nos programas de deste artigo, será publicado novo Programa para o qüinqüênio
conservação, de utilízação de fontes renováveis de energia, subseqüente ao do Programa anterior.
cogeração e de outras melhorias na eficiência energética; e
§ 2" - As metas serão estabelecidas com base em Valores
VI- estudo comprobatório de que os programas repre- téCrtica e economicamente viáveis,- tomado como parâmetro,
sentam os meios mais económicos de satisfazerem as necessi- para cada classe de equipamento, o consumidor médio.
dades de eletricidade.
§ 39 Uma meta será considerada economicamente viáw
Art. 39 A autorização para a construção de novas insta- vel quando sua implementação implicar a redução do CuStO
lações ficará condicionada ao cumprimento do disposto no de Util_ização Durante a Vida de um equipamento, definído
artigo anterior e à pré·avaliação do impacto arilbiental por este como o custo total de aquisição e operação do equipaelas causado.
mento durante toda sua vida útil estabelecida pelo fabricante.
Parágrafo" úrifco. O processo de autorizaÇãO-da expan- § 49 O custo de utilização dUrante a vida· será calculado
são da oferta através da construção de novas plantas de gera- segundo critérios técnicos definidos pelo órgão técnico compeção dar-se-á em audiéncia pública, após análise e parecer tente do Poder Executivo.
favorável do órgão competente do Poder Executivo.
Art. 11. O órgão competente do Poder Executivo proArt. 4 9 As concessionárias de·serviço público de energia
moverá, sistematicameritç_t a Verificação dos produtos em CO·
elétrica ficam autorizadas a conceder financiainêiitós e- incen- "mefcialização, e caso estejam em situação irregular, notifi·
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o fabricante ou importador. o qual.

110

prazo de 30

(trinta) dias, deverá reti.rá-los do mercado, bem como dos

estoques em poder dos vendedores.
.
Parágrafo único. Se, após o prazo fixado no caput deste
artigo, forem encontrados no mercado produtos em situação
irregular, seus fabricantes ou importadores ficarão sujeitos
ao pagamento de multa igual a 100% (cem por cento) do
preço de venda para cada unidade em tal situação.
Art. 12. Os vendedores são obrigados, quando exigido
pelo órgão técnico competente, a liberar os produtos para
inspeção em laboratórios credenciados, responsabilizando-:-_se
o fabricante por sua reposição ao vendedor e pela retirada
do produto do laboratório, após a realização dos testes de
consumo ou eficiência.
___ __
___ _
Art. 13. O POder Executivo regulamentará esta lei no
prazo_de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 15. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de outubro de 1992. - Nelson
Carneiro, Presidente, Ronaldo Aragão, Relator- Franclsco
Rollemberg - Josaphat Marinho - Carlos Patrocínio - Valmir Campelo - Nabor JuWor - Mansueto de Lavor- Divaldo Suruagy - César Dias - José Paulo Biso! - Jutahy Magalhães.
PARECER N• 473, DE 1992
(Da Comissão de Serviços de Infra-estrutura.)
Relator: Senador JóUo Campos
O PLS n' 125/90, "que fixa diretrizes para conservação
de energia e dá outras providências", de autoria do Senador
Teotonio Vilela Filho, após receber emenda substitutiva, de
Plenário, oferecida pelo Senador Fernando Henrique Cardo- -so, é de novo submetido à ComisSão de Constituição, Justiça
e Cidadania e distribuído ao Senador Ronaldo Aragão -para
relatar. Em seu segundo parecer essa Comissão apresenta
subemenda expurgando as várias inconstitucionalidades da
Emenda n"' 1, e solicita que "sobre a matéria seja oUvida
a Comissão de Serviços de lnfra-Estruturan.
Quanto ao mérito, o projeto original, aperfeiçoado pelas
emendas dos Senadores Fernando Henrique Cardoso e Ronaldo Aragão, representa considerável avanço no sentido de
normatizar o esforço que já se vem ·verificando há alguns
anos na área federal com vistas à conservação e ao uso rãcional
da energia elétrica.
Nesse contexto é importante lembrar a conscientização
da população a favor da racionalização -do uso dos recursos
naturais, juntamente com a preservação do meio ambiente.
Deve-se lembrar, contudo, que, no mérito, seria conveniente tornar mais abrangente o projeto pata contemplar não
s6 a eletricidade, mas também outras formas de energia como
as dos subprodutos do petróleo. Assim também seria adequado enfatizar, de um lado, os aspectos do custo de substituição
de fontes energéticas mediante medidas de incentivo à racionalização e pesquisa, e de outro, da aplicação de penas e sanções
económicas contra o abuso ou uso irracional de energéticos.
Do ponto· de vista formal, ressalte-se que, apesar do aprimoramento do projeto decorrente das emendas oferecidas,
contém ela ainda, em grande parte, aspectos e detalhes que
seriam melhor tratados em normas infralegais, como decretos
e portarias ministeriais.
Não obstante essas observações, cabe reiterar que, quanto ao mérito, o projeto versa sobre questões e medidas da
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mais alta relevância, especialmente sob os prismas económico
e técnico, constituindo, sem dúvida, valiosa contribuição para
--ªd.P_ç_ã_o__de _uma racional e eficaz política de conServação
e uso adequado da energia elétrica.
Em face do exposto, manifestamo-nos pela aprovação
do presente projeto de lei, na forma da Subemenda à Emenda
n"' 1, acolhida pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Comissóes, 9 de dezembro de 1992. - Totôolo
Vilela Filho Presidente eventual, Júlio Campos, Relator, César
Dias - Levy Dias - Ronan Tito - Gerson C11111ata - João
França - Elcio Alvares - Wilson Martins - Áureo Mello
- MarluJ:e Pinto - Pedro Teixeira.

ª

PARECER N•

474, DE 1992

Da Comissão de Sel-viçõs de Infra-Estrutura, sobre
o Projeto de Lei da Câmara n• 39, de 1991 (N~ 7.127-B,
de 1986, na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre
águas subterrâneas, define critérios de outorga de direitos de seu uso e dá outras providências.
Relator: Senador Áureo Mello
Após aprovação pela Câmara dos Deputado·s, foi submetido à apreciação da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura
o Projeto de Lei da Câmara n' 39, de 1991 (n' 7.127-B/86,
na origem), que define o que são águas subterrâneas e det~r~
mina que compete à União estabelecer as diretrizes gerais
da política nacional de águas subterrâneas, coOrdenar a sua
execução, em articulação com os Estados. titulares dq_f!QmÜi!Q
dessas águas.- e definir os criterios de~-outorga· de direitos ao
seu uso.
De acordo com a Exposição de Motivos no il7, encaminhada pelo ~oder Executivo quando da apresentação do projeto, em janeiro de 1986, a Associação Brasileira de Águas
Subterrâneas (ABAS) fez um relato da situação das reservas
de águas subterrâneas no País, no qual mostrou que "houve
um considerável avanço tecnológico no campo de perfuração
e da Ífl:dústria de equipamentos, o qual não foi acompanhado
nos setores da pesquisa e instrumentos de fiscalização e controle. Em decorrência disso, a extração de água~ subterrâneas
em nosso País vem sendo feita de forma desordenada, prevendo-se q·ue, a continuar dessa maneira, muitos aquíferos em
breve estarão com a Capacidade esgotada, se antes não ocorrer
irremediável contaminação.
Persistindo o atual estado de carência normativa, a população, atual e futura, sofrerá grandes prejuízos decorrentes
da falta de controle dessas águas, pelo Poder Público.
Em várias partes do território nacional, já podem ser
identificados pontos de comprometimento dos Iençois de
águas subterrâneas, gerados pela extração descontrolada das
águas, causando, nas áreas litorâneas, penetração de águas
salgadas nos aquíferos. Por outro lado, a reposição natural
desses recursos hídricos, pelas chuvas, Vem sendo prejudicada
pela impermeabilização indevida do solo, nas zonas de recarga. É sabido, igualmente, que a poluição ou contaminação
por lixões, aterros industriais, agrotóxicos e esgotos podeinuti~
lizá~las, para consumo humano, por milhares de anos. Da
mesma forma, a falta de fiscalização, quando da perfuração
dos poços, em especial dos profundos, faz com que deficiências
técnicas na construção, Operação ou proteção cómpromeiem
a qualidade e quantidade das águas subterrâneas, podendo,
inclusive, causar acidentes fatais, quando os poços abandonados deixam de ser devidamente tamponados.
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O Brasil Carece, portanto. -urgentemente, de legislação
que orienta o aproveitamento, proteja esses reCursos naturais

e garante o controle de sua quantidade e qualidade.

__

O texto em exame; corresponde a Substitutivo da Câmara

dos Deputados ao projeto enviado pelo Poder Executivo, pretende,_em suma, disciplinar a perfuração de poços profundos

e uso das águas subterrâneas. Como o profeta do Executivo
foi considerado exessivamente simplificado, optou a Comissão
de Minas e Energia da Câmara, por recuperar o texto original
defendido pelo setor, elaborado a partir de estudos apresentados pela _Comissão Intcrministerial de Minas e -Energia e
do Interior. em 1978, e aperfeiçoando em subseqüenteS coJÍw
gressos e fóruns de debate, promovidos por técnicos da área.
O projeto tem o mérito de representar a posição amaduw
recida de amplos segmentos ligados ao aproveitamento de
á_guas subterrâneas, congregados d3 Associação Brasilcira_9-e
Aguas Subterrâneas (ABAS).
·
·
Ademais, a iniciativa de estabelecer diretrizes para O
aproveitamento de águas, subterrâneas data de mais de 10
anos e é imprescindível, para evitar o comprornetíiitcntO ainda
maior de nossos recursos hídricos subterrâneos. Tamanha é
a urg~ncia d~sse tipo de legislação, tendo em Vista ·o risco
que correm. as ·reserva"S nâcionais de ·tais- -ágUaS, QU:e-. desde
198Q, decidiu-se que não pOderia eSperar por novo Código
de Aguas; era necessário' agilizar a regulamentação do Jietor
e elaborar legislação _específica, que fosse posteriormente in·
corporada a um Código atualizado.
Em vista ao expostO, opin-arilóS fãvof3Vélmeriie- à a-provação do projeto de lei da Câmara dos Deputados com as
seguintes etnendâs aos arts. 5<?, 49, 50, 52 e supressão- do
art. 53.
·
·
··
·As- "alterações dos artigqs" 5"' e__ 52 c Su'press~o dO artigo
53", decorrem da nece.ssídade ,de ajustar-se q presente decre.to
ás disposiçõ~s.constantcs do Código de águas (Dec_r~~()24.643,
de 10-7-:p) e a recente estruturação do Departamento N?tci~
nal de Aguas e Energía Elétrica - DNAEE (Decreto 35,
de 11-2-91), com as seguintes competências:
Art., _11 :inciso I-;- Çunlprir e _fazer_cumprir -o Código
de .ásuas e 3: lcgfsraç~o e~pc~ífica relacionada à água e_ à e_n~rgia
elétrica, no âmbit9 de s.uas ª-trib.ujçõ_cs.
· -- - - - · - Art. 11 inciso III- conceder, permitir ou autorizar o
aproveitamento de recursos hídricos, exceto para irrigação.
Art. 11 inciso IV - formular diretrizes_ e coordenar
as ações no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, na área de suas atribuições.
Art. 11 incisO V- planejar, coordenar e executar e_studos hidrológicos em_ todo o,território naciOnal, supervisionando, controlando e fiscalizando os aproveitamentos das
águas.
EMENDA N• 1 - CI
Art. 5? Incumbe ao Departamento Nacional de Águas
e Energia Elétrica (DNAEE), do Ministéfio da InfrãwEstru~
tura, exercer a coordenação referida no artigo 4'-', d_esta,lei,
cabendo-lhe:
_
.~ - 1 -

············""·"·······--~·-··········"···-··"·~~"·~~~-~,~~-
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EMENDA N" 2 - C!
Dê-se ao artigo 49 a seguinte redação, suprimindo-se os
inCisos I a III e os parágrafos 1" e 2~.- renumerandowse os
parágrafos 3'' a 7' para I e a 5':
Art. 49. As multas terão seus valores estabelecidos pelos títulares do domínio das águas, de acordo com as respectivas peculiaridades.
I -supressão
II - supressão
III- supressão
§ 1"' - renumerado
§ 2"' - renumerado
§ 3<? - renumerado
§ 4'' - renumerado
-§ 59 - renumerado
_Justificação
Considerando que a atual pQlítica firüinceira da União
houve por bem eliminar ·a utilização do Bônus do Tesouro
Nacional (BTN), assim como outros indexadores, e o fato
das· águas subterrâneas estarem incluídas entre os bens dos
EstadOs, nos termos do art. 26, I, da ConstituiÇãO Federal~
propõewse que as multas pelo não cumprimento das disposiÇões
da lei e das normas dela decorrentes, federais ou estaduais,
sejam estabelecidas pelos estados. de acordo com as respec·
tivas peculiaridades, dando-se ao art. 49 a nova redação proposta, ·suprimfndo--=-se os incisos I a III, e os parágrafos 1'·'
e 29, renumerando-se os demais.
. EMENDA N" 3 - C!
Art. 50. As sanções administrativas previstas nesta lei
náo eximirão os ínfratores das penalidades estabelecidas na
legislação comum ou e-special aplicável.
Justificação
Pira corrigir o ·sentido do teXto, a lei não deverá eximir
os infratores, se incursos em penalidade previstas ein oUtras
leis,.substituindo-se a e_xpressão -··neSta lei eximi_rão'' por ''nesta lei não eximirão".
Nestas condições e considerações o consenso nos meios
~écnÍCOs nacional e in_ternaciorial, de que as águas superficiais
e -s~bten:ãneas devem _ser administrada~ de forma integrada
sób uina rries!!la coordenação, visto que as alterações no regime de. uma poderão afetar o regime de outra e, portanto,
os problémas de exploração, conserVação e controle são s.emelhariú~s e devem sÇf S;onsider~Ços em conjunt,o, submete o
an.e~o Projeto Subs_ti_tutivo à apreciação da Coniissão de Servi. ços·de. l)lfra-Estrutura.

'
EMENDA N• 4- C!

, · Af!-. 52.--- FiCa criado o "Cadastro Nacional de Captações e Aguas ~Subterrâneas''. coordenado pelo Departamento
Nacional de Aguas e Energia Elétrica (DNAEE).
EMENDA N' 5 - C!

_Suprima-se o :art. 53, renumehirido-se os demãiS.
II-·························~·~····~··.-······~~···-···~~---··
Sala das Comi'ssões, 9 de dezembro de 1992. - Júlio
I l l - ························-·-····-~-··'·····-·····--"~~ Canipos, Presidente- Áureo MetO, Relator- Pedro Teixeira
IV- Oríentar a_ elaboiãÇãO do C3.dastro Nacional de
___..; César Dias - Marluce Pinto - Levy Dias - Dario Pereira
Captações de Águas Subterrâneas e a si_ste~atlzação- das informações, e;
- - - Gerson Cãmata -_:_ Wilson Martins - Teotônio Vilela Filho
v- ..................................~~---·-······-···----· -- RuiBacelar - Ronan Tito.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai ã publicação.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. P
Secretário.
É lido o seguinte
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REQUERIMENTO N· 921, DE 1992

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento lntefil-º
a·inchisãO Cm Ordein -do Dia do Projeto de_Lei do Senado
fl\'-28, de 1992, que "estab(!lcce as hipóteses e condições em
que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso··, em
REQUERJMENTO N~ 918, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos -do art. 336., alí~ea b, --~virtude de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo
do Regimento Interno, para o PLS no 362/91 (PL n~ 2432/91, na Comissão de Assuntos Sociais.

na Câmara dos Deputados), que autoriza o Poder Executivo
a criar a Superintendência da Área de Livre Comú~io de
Guajará-Mirim, e dá outras providências. .
Sala das Sessões, 15-12-92 -Odacir Soares- Amir Lando - João Rocha - Levy Dias - Louremberg Rocha Mareio Lacerda - Mansueto de Lavor - João França Ronan Tito - Elcio Alvares - Alvaro Pacheco - Pedro Teixeira- Áureo Mello- Guilherme Palmeira- Lourival Baptista - Junia Marise - Meira Filho - ,-Valmir Campelo Lavoisier Maia- Marco Maciel- César Dias- Saldanha
Derzy - Ruimundo Lira - José Richa - Bello Parga Affonso Camargo- Iram Saraiva- Lucídio PorteUa- Mario
Covas - Chagas Rodrigues --Júlio Campos - Luiz Àlberto
Martins de Oliveira - Divaldo Suruagy- Darcy Ribeiro Rollemberg Nunes - Juvencio Dias - Mareio Lacerda Beni Veras- Ney Maranhão - Antonio Mariz - --Josaphat
Marinho - Humberto Lucena - Onofre Quinan - Wilson
Martins - Cid Sabóia de Carvalho - José Fogaça - _ioãO
Calmon- Marluce Pinto- Pedro Simon-- Esperidião Amin
- Almir Gabriel - Jonas Pinheiro - Dario P. Macedi Ruy Bacelar- Alfredo Campos- Dirceu Carneiro- Magno
Bacelar - Moisés Abrão - Irapuan Costa Jl}nior - Aluízio
Bezerra - Henrique Almeida - Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Este requerimento será votado após a Ordem do Dia, na forma do art.
340 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
r' Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 919, DE 1992
Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
n~ 5, de 1992, que "estabelece normas para o aproveitamento
económico dos manguezais e dá outras providências,_em conformidade com o estabelecido no art. 225, § 4~, da Constituição
Federal, na Lei n~ 7.661188, que institui o gerericiãmento costeiro e na Lei n" 6.938/81,_ que estabelece a p-olítica nacional
do meio ambiente,., em virtude de haver expirado o prazo
de tramitação do mesmo na Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 15-12-92. --Senador Alrilir Gabriel.
REQUERIMENTO N' 920. DE 1992
Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Decreto Legislatívo
0° 10, de 1992, que "aprova O teXtO da COnVeJ?..ÇãO no 141
da Organização Internacionãl do Trabalho - OIT, relativa
às Organizações de Trabalhadores Rurais e sua função no
desenvolvimento económico e social, adotada em Genebra,
em 1975, durante a 60~ Sessão da Conferência Internacional
do Trabalho .. , em virtude de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo na Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 15-12-92. -Senador Almir Gabriel.

Sala das S~ssões. 15-12-92.- Senaqo_~ Almir Gabri~l.
REQUERIMENTO ND 922, DE 1992

Requeiro nos termos do Art. 172, I. do Regimento Interno a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do_Senado
n" 30, de 1992, que "'altera os artigos 160, 163 e 165 na Consolidação das Leis do Trabalho -- CL T. criando a Comissão
Interna de Saúde e exige a regularidade das empresas quanto
aos aspectos de segurança, higiene e ni.edicina do trabalho
para contratarem-corrro poder público··. em virtude de haver
expirado o prazo de_ tramitação do mesmo na Comissão de
Assuntos Sociais.
Sala das Sessões,. 15-12-92. - SeDãdor Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N• 923, DE 1992
Requeiro nos termos do art. 172-~ I, do Regimento Interno
a inclusão em Ordem do Dia do Proieto de Lei do Senado
n• 34, de 1992, que "dispõe sobre a proteçi!o ao trabalhador
para evitã.r a ·silicose--e dá -oUtras- providências", ~m virtude
de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo na Comissão de Assuntos Sociais.
·
·
Sala das Sessões. 15-12-92. -Senador Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N• 924;DY1992
Re'queiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno
a inclusão em Ordem do Dia ·cto Projeto de Lei da Câmara
n' 72, de 1989 com tramitação conjunta CIO PLC n" 40191
que "'torna obrigatór'iif'ã menção do grupo s~ngüíne? n~s
do.c.umentos de. identificação civil e nas carteuas- nactona1s
de habilitação expedidas pelO Conselho Nacional de Trânsfto"', -em- VlrfU.ae de hãvefeXpiracro--·oprazo-de tramitação
do mesmo na comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 15-12-92w--"Senador Almir Gabrj~l.
REQUERIMENTO N• 925, DE 1992
Requeiro nos termos do art. 172. I. do Regimento Interno
a inclusão em Ordem_ do Dia do Proji!tõ de Lei do Senado
no- 46, de 1991 ·que •·assegUra paritc{paÇão doS empregados,
empresários e- aposentados na administração da Previdência
Social (art. 194, VII, da Constituição Federal)". em virtude
"de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo na cornissãodeAssuntosSociais. --------- - -- ------Sala das Sessões, 15-12-92. -Senador Abnir Ga'!Jrief. ·
REQUERIMENTO N• 926, DE 1992

a

Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento lnt~rno
a inclusão em Or~~m do Dia elo Proj~to de Lei do Senado
n~' 358, de 1991 que ''regtilainenta- o-indso V do art. 203
da Constituição Federal e dá outras providências", em virtude
de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo na comissão ·cfe Assuntos Sociais.
Sala das Sessões. 15-12-92. -Senador A!mir Gabriel.
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REQUERIMENTO N• 927, DE 1992
Requeíro nos tei'ffiO_s do art. 172, I, do Regimento Interno
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
n~' 66, de 1992 que "regulamenta o inciso V do art. 203 da
Constituição Federal e dá outras providências'', em virtude
de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo na comisw
são de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 15-12-92: :.:..=senador Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N• 928, DE 1992

RequeirO nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
n• 98, de 1991 que "dispõe sobre a eleição do representante
dos trabalhadores e dá outras providências", em virtude_ de
haver expirado o prazo de tramitação do mesmo na Comissão
de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 15-12-91. - Senador Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N• 929,DE 1992
Requeiro nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno
a inclusão em Ordem do Dia do Substitutivo da Câmã.i~ dos
Deputados ao Projeto _de Lei do Senado n9 72, de.- 19~4 que
"acrescenta dispositivo na Lei n" 5.197, de 3 de Janeiro de
1967, que dispõe sobre a protcção à fauna", em virtud_e ~e
haver expirado o prazo de tramitação do mesmo na Comissao
de Assuntos SociaiS. -__
o--

- ---

-

Sala das Sessões, 15-12-92. -Senador Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N• 930, DE 1992
Requeiro nos termos do ~rt. 172, 1: do Regim:n~O Jn.terno
a inclusão em Ordem. do Du,t .do ~TOJeto de_ Let do Senado
n9 80, de 1992 que "institui o vale-refeição-e· dá outra~ pro~i
dências", em virtude de haver expirado o prazo de tramttaçao
do mesmo na Comissão de Assul)tos Sociais: . _ - _ .- _ _
Sala das Sessõ_e_s, 15-12-92. -Senador Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N• 931, DE 1992
Requei{o nos termQs.dp art. 172, I, do Regimento)J?,te!nO
a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
n"' 83, de 1992 que "isenta de contribuição p-ara a seguridade
a entidade beneficenfe de .assistênCia sOcial_ que aten_d:a aos
requisitos que menciona", cm virtude _de_ haver e~pirado o
prazo de tramitação do mesmo na Comtssao çle Assuntos ~o
ciais.
Sala das Sessões, 15-12--92. -SenadOr Almir Ga~riel.
REQUERIMENTO N' 932, DE 1992
Requeiro nos termos do ~rt. 172, I; do Rcgim~fitO Interno
a inclusão em Ordem do Dm do ProJeto de Let do Senado
n"' 223, de 1991 que "isenta de contribuição para a seguridade
social a entidade beneficente de assistência social que atenda
aos requisitos que menciona", em virtude ?e _haver expirado
o prazo de tramitação do mesmo na Comtssao de Assuntos
Sociais.
·
_
Sala das Sessões, 15-12-92. -Senador AlmirGabriel.
REQUERIMENTO N• 933, DE 1992
Requeiro nos termos do Artigo 172, I, do Regimento
Interno a inclusão em Ordem do_ Dia do Projeto de Lei do
Senado n• 085, de 1992 que "dispõe sobre o exercício da
profissão de decorador, e dá outras providências". em virtude

'
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de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo na Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, em 15-12-92. -Senador Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N• 934, DE 1992
Requeiro nos termos do Artigo 172, I, do Regimento
Interno a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n~ 103, de 1992 que "estabelece_a obriga-tOriedade
do cadastramento das pessoas e estabelecimentos que fabriquem, manipulem ou comercializem as substâncias que menciona e dá outras providências", em virtude de haver expirado
o prazo de tramitação do mesmo na Comissão de Assuntos
Sociais.
Sala das Sessões, em 15-12-92. -Senador Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N• 935, DE !992
Requeiro nos termõs do Artigo 172, I, do Regimento
Interno a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n" 119_, de 1992 que ·'cria o parque nacional das anavilhanas", em virtude de haver expirado o prazo de tramitação
do mesmo na Comissão de Assuntos Sociais.
- Sala das Sessões, em 15-12-92. -Senador Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N' 936, DE 1992
Requeiro nos _termos do Artigo 172, I, do Regimento
Interno a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Seriado n" 123, de 1992 que ''introduz alterações na Lei n"'
4.886, de 9-12-65, __que regula as atividad-eà dos-nbpresentantes
com<:!rciais autónomos", em virtude de haver expirado o prazo
·de tramitação do mesmo na ComiSsão de Assunto-s Sociais.
·Sala das Sessões •. em 15-12-92. ~ SeDador Almir Gabriei.
REQUERIMENTO N• 937, DE 1992
· Requeiro nos termos do Artigo 172, I, do Regimento
Interno a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n• 133, de 1992 que "altera o artigo 256 da Lei n•
8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o estatuto
da criança e do adolescente, e dá o~tras providências", em
virtUde de ha_ver expirado o prazo de tramitação do mesmo
na Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessõ~~. em 15-12-92.- Senador Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N• 938, !)E 1992_ .
Requeiro noS- termos do Artigo 172, I, do Regimento
Interno a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado no 137, de 1992 que "fixa normas de formação de
recursos humanos na área de saúde.- regulamentando o inciso
III, do artigo 200 da Constituição Federal", em virtude de
haver expirado o prazo de tramitação do mesmo na Comissão
de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, em 15-12-92. :--:- Senador _Aimir Gabriel.
REQUERIMENTO N• 939, DE 1992
Requeiro nos termos do Artigo-172, I, do Regimento
Interno a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n"' 139, de_ 1992 que "a-crescenta parágrafo a artigo
da Consolidação_ das Leis do Trabalho, que dispões sobre
a penhora de bens, nas execuções trabalhistas", em virtude
de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo na Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões. em 15-12-92. ___,._Seitador ~ir Gabriel.
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REQUERIMENTO N'' 940, DE 1992
Rcqudro nos termo~ do Artigo pt, J, do_ Regimerito
Interno a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n·' 193, Jc 19l)l tjtH.' "altera o:; limites do parqut.:: nacioM
nal da Serra do Divisor. criado pelo Decreto n" 97.839. de
16 1..k· junho de llJR9 ... cm virtude de havt:-r expirado o prazo
dt: tramitação do mesmo na Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sc!:isõcs. cm 15-12-92. -Senador Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N" 941, DE 1992
Requeiro no~ termo~ do Artigo 172. I, do Regimento
Intt:rno a inclus<1o cm Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n · ::!64, de llJ9I 4ue "estahclece normas para o parcelamento dos débitos dos cluhes de futebel para com a seguridade
social e d<.í outras providências", cm virtude de haver expirado
o prazo de tmmitaç<lo do mesmo na Comissão de Assuntos
Sociais.
Sala das Sessões, cm 15-12-92. -Senador Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N" 942, DE 1992
Re4ueiro nos krmos do Artigo 172_,'1. do Regimcniõ
Interno a inclusão cm Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n' 207, de- 1991 tramitando em conjunto c/pls 271/91
que "institui o estatuto do garimpeiro c dá outras providências". cm virtutlt.' de haver expirado o prazo de tramitação
do mesmo na Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, cm 15-12·92.- Senador Alrnir Gabriel.
REQUERIMENTO N" 943, DE 1992

Rc4ueiro nos termos do Artigo 172, I, do Regimento
Interno a inclusão em Ordem do dia do Projeto de Lei do
Senado N" 261. de 1991 que "altera a Lei n" 8.178, de 1"
de março de 1991. que "estabelece regras sobre preços e salários~ dá outras providências", cm virtude" de haver expirado
o prazo de tramitaçüo do mesmo na Comissão de Assuntos
Sociais.
Sala das Sessões. 15 de dezembro de 1992. -Senador
Alrnir Gabriel.

De~z~mbro

de

1~

das Leis do Trahalho - CL Te dá outras providências", em
virtude de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo
na Comissão de AssuntO!:i Sociais.
Sala das Sessões,_ 15 de .dezerTihro de 1992. _: ·seJJactoi
Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N" 947, DE 1992
Requeiro nm~ termos do Artigo 172, I, do Regimento
Interno a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado N·-' 387. de 19l)l <.JUC "altera a redação de dispositivo
da Consolidação as Leis do Trahalho, a fim de ajustá-lo ao
dispositivo no Art. 7·', inciso XVII. da Constituição Federal",
em virtude de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo
na Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões. 15 de dezcmhro de 1992.-- S_efla-dor
Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N" 948, DE 1992
Re4ueiro nos termos do Artigo 172, I, do Regimento
Interno e inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n" 391, de 1991 que "acrescenta parágrafo único ao
artigo 68, da Lei n" 4.215. de 27 de_abril de 1963, que "dispõe
sobre o estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil c regula
o exercício da profissão de Advogado", em virtude de haver
expirado o prazo de tramitação do mesmo na Comissão de
Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992. ~Senador
Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N• 949, DE 1992
Requeiro nos ten~10~ do Artigo J72, I, do Regimento
Interno a inclUsão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n" 401, de 1991 que "altera a Lei n" 5.550, de 4 de
dez.emhro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão
de zootecnista" ~ ~-~ _yi:tu_Qc. de ~~vt:.r ~~pir~do o prazo de
fràmítação do mesmo na Comissão de· Assuntos Sociais.
Sala das Sessões. 15 de dezembro de 1992. - Senador
Almir Gabriel.

REQUERIMENTO N" 944, DE 1992

REQUERIMENTO N• 950, DE 1992

Requeiro nos termos do Artigo 172, I, do Regimento
Interno a inclusão cm Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n" 294, de 199L4ue "estabt!lcce normas para o transM
porte colctivo de trabalhadores rurais e da construção civil'',
em virtude de haver expirado o prazo de tra_mitação do mesmo
na Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992. ---Senador
Almir Gabriel

RequeirO nos termos do Artigo 172, I, do Regimento
Interno a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado _n_" 496, de 1991 que "altera a redação de dispositivo
da Consolidação das Leis do Trabalho. a fim de ajustá~la
ao dispositivo no art. 7'·', inciso XVI, da Constituição Federal",
em v_irtude de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo
na Cbinissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessõ.es, 15 de dezembro de 1992. -Senador
Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N•_95l, DE 19~2
Requeiro nos termos do Artigo 172, I, do Regimento
Interno a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n··' 407, de 1991 que '"dispõe sobre o credenciamento
do delegado sindical e dá oturas providências", em virtude
de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo na ComisM
são de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992, -Senador
Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N' 952, DE 1992
Requ~iro n-os term-OS do_ Artigo__ l72 l, do Regimento
-TritefnO_ a inclusão em Ordem do Día do Projeto ·de Lei do
Se-nadõ n"'366. de 1991 que "dispõe sohre as operações relati-

REQUERIMENTO N• 945, DE 1992
Requeiro nos termos do Artigo l72; I, do Regimento
Interno a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n·' 374, de 1991 4ue "dispõe sobre a fabricação e
o uso de pára-raios radioativos e dá outras providências",
em virtude de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo
na Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992. ~_Senador
Almir Gabriel.
REQUERIMENTO N• 946, DE 1992

Requeiro nos termos do Artigo 172,__1, _do "B.egimen-io
Interno a inclusão em Ordem do Dia do ProjCTO:de L_ei do
~e nado n" 375, de 1991 que "altera dispositivo da Consolidação
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vas ao lixo tóxico e dá outras providências", em virtude de
haver expirado o prazo de tramitação do mesmo na Comissão
de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992. ~Senador
Almir Gabriel.

REQUERIMENTO N• 953, DE 1992
Requeiro nos termos do Artigo 172, I, do Regimento
Interno a inclusão_em_ Ordem do Dia do Projeto de- Lei do
Senado n"' 256, de 1991 que ''declara o pantanal matogrossense
área reservada para os fins e usos que especifica e dá outras
providêncais", em virtude de haver expirado o prazo de tramitação do mesmo na Comissão de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992. - Senador
Almir Gabriel.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerimentos lidos serão publicados e posteriormente incluídos em
Ordem do Dia, nós tci'ni.os rcgimcntaís.Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1°
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 954, DE 1992
Na forma do art. 43, inciso II, do Regimento Interno,
requeiro seja considerada licença minha ausência aos trabalhos
da Casa, dia 14 de dezembro em curso, em virtude de minha
participação no Painel sobre Forma c Sistema de Governo.
que marcou a instalação no InstitutO frei Caneca, ·na Cidade
do Recife.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992. - Senador
Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides).- Foram encaminhados à publicação Pareceres da Comissão de Assuntos
Económicos, concluindo favoravelmente aos seguinteS Projetes de Resolução:
- N" 105, de 1992, que autoriza a Prefeitura Municipal
de Alterosa - MG a contratar operação de crédito junto
ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A BDMG, no valor de trezentOs e cinqüe-nta milhões de cruzeiros;
- N9 106, de 1992, que autoriza a--PrefeitUra Munidpal
de Angelina - SC, a realizar operação de crédito junto ao
Banco do Estado de Santa Catarina SIA - BADESC e ao
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRD, no valor de quinhentos e sessenta e nove milhões
quinhentos e quarenta e um mil cruzeiros, destinada à írnplan:.
taçáo de obras de infra-estrutura riaqllela municipalidãde ;
~ N9 107, de 19~2, que au_!~riz_a a_ Prefeitura Municipal
de ItaJaí- SC a contratar operação de crédito junto aõ Bãnco
de Desenvolvimento dQ Estado de Santa Catarina ....;... BADESC, no valor de oitocentos e sessenta rililhões, Cinqüenta
mil e quatrocentos cruzeiros, dentro do PROURB, para execução de projetes de infra-estrutura urbana, naquela municipalidade;e
- N9 108, de 1992, que autoriza o Governo do EstãdO
de São Paulo a emitir e colocar no mercado, através de ofertas
públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Estado de São
Paulo- LFIT, destinadas ao giro de 83% das 132:099.676
LFrP, vencíveis no primeiro semestre de 1993.
As matérias ficarão sobre a mesa durante 5 sessões orâinárias, a fim de receberem emendas, nos termos do art. 235,
. n, "f', do Regimento ln terno.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Foi encaminhado à publicação Parecer da Comissão de Serviços de InfraEstrutura, que conclui favoravelmente ao Projeto de Lei da
Câmara n• 39, de 1991.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
II, d,-do Regimento_Inte~o.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do ReqUerimento n9 860, de
1992, do Senador Dario Pereira, solicitando nos termos do
art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem
do Dia do Projeto de Lei do Senado n' 230, de 1991, de
sua autoria, que autoriza o uso de gás natural como combustível para veículos automotores, destinados ao uso no transporte urbano de passageiros, na segurança pública e no atendimento hospitalar.
Em votação.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei n" 860, de 1992, será incluído na Qrdem
do Dia, oportunamente.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 2:
Discussão, em turno suplementar, do Substitutivo
ao Projeto de Lei da Câmara n• 57, de 1990, (N'
2.167/89, 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", tendo
Parecer, sob n9 449, de 1992, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
_piscussão do_ substitutivo em turno suplementar.
(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
O substitutivo é dado como definitivanlente aprovado_,_qos ~ermos do que dispõe o art. 284 do Regimento
Interno._
_
A ·matéria volta à Câmara dos DepUtados.
É o seguinte o substitutivÇJ aprovado:
Altera a redação do parági:'afo único do art. 23
da Lei n• 7 .498, de 25 de junbo de 1986, que dispõe
sobre a regulameotaçãu do exercício da enfermagem
e dá outras providências.

O Congres-so Nacional decreta:
Art. 1• 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. É assegurado aos atendentes de
enfermagem~ admitidos antes da vigência desta Lei~
o exerCício das atividades elementares da enfermagem,
observado o disposto em seu art. 15."
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" ~evogam-se as disposições em contrário .
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) -Item 3:

REDAÇÃO FINAL DO
PROJETO DE DECRETO LEGlSLAT!Vb
N' 60, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redaç~~-F'i.O~i (ofe-~
recida pela Comissão Diretora em seu Parecer n<? 448,
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n• 60, de
1992 (n' 77191, na Câmara dos Deputados), que aprova

o texto do Convênio para Preservação, Conservação
e Fiscalização dos Recursos Naturais nas Áreas_ de
Fronteira, celebrado entre o Gover_riO da. _R~p-úbtúi
Federativa do Brasil e o Governo da Bolívia, em Brasília, em 15 de agosto de !990. --

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.

Encerrada a discussão sem apresentação de emeridas,
a redação final é dada corno definitivainente aprov_3:da. - - O projeto vai à promulgação.
-

É a seguinte a redação final aprovada:

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
60, de 1992 (n~ 77, de 1991, na Câmara d_os Deputados).

n~

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
, Presidente do Senado Federal, nos termos
.do art. 48, ítem 28, do Regimento Interno, pro!lllllgo Oseguinte

eu,

DECRETO LEGISLATIVON'
, DE 1992
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 Bolí-:via, na Cjdade de Brasília, em 15 de agoStO-de- 199-0.-- -Art. 1~ É aprovado o texto do ConvêniO pãiã -Preservação, Conservação e Fiscalização dos Recursos Naturais nas
Áreas de Fronteira, celebrado entre o Govenio da-RC:!pública
Federativa do Brasil e o Governo da Repúblici dã Bolívia,
na Cidade de Brasflia, em 15 de agosto de 1990.
Parágrafo único. São sujeitas à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que pos_sam resultar _el11 r~visão do
referido Con-vêitio, bem cOmo qUaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou cont(itomis~rõs gt.âVósos~ ao
património nacional.
---- - --- - -_
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
"
O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides)- Item 4:Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara n• 72, de 1990 (n• 2.213189, na Casa de origem),
que estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens
para o exercício de cargos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e dá outras providências,
tendo Parecer sob n~ 321, de 1992, da Comissão.
- De-Constituição,Justiça e Cidadania, favoráVel, nos
termos do Substitutivo que oferece.
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Discussão do projeto e do substitutivo em 1urn:o ú:nico.
(Pausa)
- Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
· Em votação o substitutivo, que tem ·preferência regimental.
__ _ __Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa)_ __
_
.
·· -· - _
Aprovado.
APrOvado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéri(!. vai à Comissão DiretOra, ·a f{m di quC seja
redigido o vencido para o turno suplementar.
"-É o seguinte o substitutivo aprovado:
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
DA CÂMARA N• 72, DE 1990
(N• 2.213-B, de 1989, na origem)
Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens
e rendas, para o exercício de cargos, empregos e funções
nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá
outras providências.
O CongreSso Naéioriã.I- decretã:-- ---- - ----------- -- -Art. 1<? É obrigatória a apresentação de declaração de
bens, com indicação das fontes de renda, no momento da
posse ou, inexistindo esta~ na entrada em exercício d~ cargo,
emprego ou função, bem como no final de cada exercícip
financeiro, no término da gestão ou ·mandatõ _e ~a!r hipót~ses
de exoneração, renúncia ou afastamento definitiVo,- por p3rf?
das autoridades e servidores públicos adiante indicados:
I - Presidente da República;
I I - Vice-Presidente da República;
III - Ministros de Estado;
IV- membros do Congresso Nacional;
V --:- membros da Magistratura Federal;
_
VI- membros do Ministério Público da União;
VII- todos quantos exerçam cargos eletivos e cargo~.
empregos ou ·funções de confiança, na adminístraçãO dirêta,
tD:º~!_e~_a_ ~ f_u_Q_t;l_~_çi_9J;I_aj,_9~- qualquer dos Poderes da União.
§ 1'? A declaração de bens e rendas será transcrita em
livro próprio de cada ~rgão e_ assinada pelo declarante.
§ 2" O declarante remeterá, incontinenti, uma cópia da
declaração ao Tribunal de Contas da União para o fim de
este:
- I -manter rigiStrÕ- próprio- dos b-c!ns rendas- dõ patri~
mQnio_ privado de autoridades públicas;
_ __ _
_
II~ exercer o controle da legalidade e legitimidade des~ª_b_~!!_s__e_~~~9a~,_qJ_m -~P9io _no~_si~t~JJIª~--de çgntrohüntemo
de cada poder;
III - adotar as providências inereiites- àS sUas- ãtriOUiÇõeS __:__~t~~_(or_c;f~Q;r_epresen.tar ao-poder Compete_n_tC-SObre irregU~ · 1~9ade~_ o~ ~l;Ju_so;i _apurados;
IV- publicar, periodicamente, no Diário Oficial da
União por extrato, dados e elementos constantes da decla-ração;
____y =-:.m'~;itar~_g_9~lque_r_d_~~Çâ_man_s do Co_ngt_e_SSQ.Nacicr
nal_ou às respectivas comissões, informações solicitadas por
escrito;
VI- fornecer certidões e informações requeridas por
qualquer cidadão, para propor ação popular que vise a anular
ato lesivo ao património público ou à moralidade adminis-g-ª"li_v-ª_,_!La_l'_Q__Illla __Q_::tl~h __ ___ _
Art. 2 9 A cJeclaração a que se refere o art. 1'? constará
de relação pormenorizada dos bens imóveis, móveis, semo-

-e

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ventes, títulos ou valores mobiliários, direitos sobre veículos
automóveis, embarcações ou aeronaves e dinheiros ou aplicações financeiras, excluídos os objetos e utensílios de uso doméstico de módico valor, que, no pafs ou no exterior, constituam, separadamente, o património do declarante e de seus
dependentes, na data respectiva.
§ 19 Os bens serão declarados, discrimhúldamente, pelos valores de aquisição constantes dos respectivos instrumentos de transferência de propriedade, com indicação concomitante de seus valores venais.
._
§ 29 No caso de inexistência do instrumento de transferência de propriedade, será dispensada a indicação do valor
de aquisição do bem, facultada a indicação de seu valor venal
à época do ato translativo, ao __lado do valor_venal atualizado.
§ 39 O valor de aquisição dos bens existentes no exterior
será mencionado na declaração e expresso- na moeda do pafs
em que estiverem localizados.
§ 4 9 Na declaração de bens e rendas também serão con~
signados os ônu_s reais e obrigações do declarante,_ inclusive
de seus dependentes, dedutíveis na apuração do patrinlónio
líquido, em cada período, discriminando-se entre os credores,
se for o caso, a Fazenda Pública, as instituições oficiais de
crédito e quaisquer entidades, públicas ou privãdas, no País
e no exterior.
§ 59 Relacionados os bens, direitos e obrigações, o declarante apurará a variação patrimonial ocorrida no período,
indicando a origem dos recursos que hajam propiciado o e_ventual acréscimo.
§ 69 Na declaração, constará, ainda, menção a cargos
de direção e de órgãos colegiados que o declarante exerça
ou haja exercido nos últimos dois anos, em empreSas priVadas
ou do setor público e outras instituições, no País e no exterior.
§ 7•

O Tribunal de Contas da União poderá:

a) expedir instruções sobre formulários da declaração e

prazos máximos de remessa de sua cópia;
b) exigir, a- qualquer tempo, a comprovação da legitimidade da procedência dos bens e rendas, acrescidos ao património no período relativo à declaração.
Art. 39 A não-apresentação da declaração a que se refere o art. 19 , por ocasião da posse, implicará a não-realização
daquele ato, ou sua nulidade se celebrado sem esse requisito.
essencial.
Parágrafo único. Nas demais hipóteses, a não-apresentação da declaração, a falta e atraso de remessa de su_a cópia
ao Tribunal de Contas da União, ou a declaração dolosamente
inexata implicarão, conforme o caso;
a) crime de responsabilidade, para o Presidente e o VicePresidente da República, os Ministros de Estado e demais
autoridades previstas em lei especial, observadas suas disposições; ou
-b) infração político-administfativa, crime funcional ou
falta grave disciplinar, passível de perda do mandato, demissão
do cargo, exo'neração do emprego ou destituição da função,
além da inabilitação, até cinco anos, para o exercício de Iiovo
mandato e de qualquer cargo, emprego ou função pública
observada a legislação específica.
Art. 49 Os administradores ou responsáveis por bens
e valores públicos da administração direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União, assim como toda
a pessoa que, por força de lei, estiver sujeita a prestação
de contas ao Tribunal de Contas da União, são obrigados
a juntar, à documentação correspondente, cópia da declaração
de rendimentos e de bens relativa ao período:.base da gestão,
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entregue à repartição competente de conformidade com a
legislação do_ Imposto sobre a Renda.
§ 19 O Tribunal de Contas da União considerará c_omo
não recebida a documentação que lhe for ent"regue em desacordo com o previsto neste artigo.
§ 2"' Será lícito ao Tribunal de_ Contas da União utilizar
as declarações de rendimentos e de bens, recebidas nos termos
deste artigo, para proceder ao levantamento da evolução patrimonial do seu titular e ao exame de sua compatibilização
com os- tecursos e as disponibilidades declarados.
Art. 5<:> A Fazenda Pública Federal e o Tribunal de Contas da União poderão- realizar, em relação às declarações de
que trata esta lei, troca de dados e informações que lhes
_possam favorecer o desempenho das respectivas atribuições
legais.
Parágrafo único. - O dever do sigilo iffiposto aos funcionáriOS Qa Fazenda Públi~~ _sobre informao;:õ~$ de ~ature~
fis~l e_ de riqueza de terceiros, que çheguem ao seu conhecimentp em razão do ofício, estende-se aos funcionários do_
TrThunal de- Contas da União que, em cumprimento das disposições desta lei, se vejam em idêntica situação.
Art. 6~ Os atuais ocupantes de cargos, empregos ou
funções mencionados no art. 1"', e obedecido o disposto no
art. 29, prestarão a respectiva declaração de bens e rendas,
bem como remeterão cópia ao Tribunal de Contas da União,
no prazo e condições por este fixados.
Art. 79 As disposições consfaiües desta lei serão_adotadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípíos,
no que couber, como normas gerais de direito fínanceiro,
velando pela sua observância os órgãos a que se refere o
3rt. 75 da Constituição Federal.
Art. 8"' Esta lei entra em vigor Da data de sua publicação.
Art. 99 Revogam-se as dispoSições em contrârio.O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5:
PROJETO DE LEI DO SENADO
. __N· 274, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do_ art.
172, I, do Regimento Interno)
- -Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Le_i do
Senado n\' 274, de 1991, de autoria do Senador Esperi~
dião Amin, que dispõe sobre o exercício da profissão
de oceanógrafo e dá outras providêncías, tendo
PARECER proferido em Plenário. Relator: Senador Luiz Alberto, favorávt!l ao Projeto, com emendas
que apresenta.
_ Discussão_ do_ projeto e das emendas em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo das emendas.
Os Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
_
Aprovado.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DO SENADO
-N• 274, DE 1991
Dispõe sobre o exercício da profissão de oceanógrafo e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o É livre o exercício da profiSsão de oceanógrafo
aos portadores de diploma:

10460 Quarta-feira 16

DIÁRIO DO ÇÓNGRESSONACIONAL (Seçãoll)

Dezembro de 1992

I - devidamente registrado de bacharel em curso de
lU levantamento, processamento e interpretação das conOceanografia, expedido por instituição brasíleira de ensino
dições físicas, químicas, biológicas e geol9gicas do meio marisuperior oficialmente reconhecida;
nho, suas interações, bem como a previsão do comportamento
II expedido por instituição estrangeira de ensino supe- desses parâmetros e dos fenômenos a eles relacio'hados;
rior, revalidado na forma da lei, cujos cursos forem consideb) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos
rados equivalentes aos mencionados no inciso .I.
· e técnicas de exploração. explotação, beneficiainento, insPeção e controle dos recursos marinhos;
ParágrafO úníco. E livre também o exercício da profissão de oceanógrafo aos portadores de diploma de bacharel
c) desenvolvimento e aplicação de métodos, processos
e técnicas de preservação, saneamento, monitoramento e gedevidamente registrado, em curso de Ocean~ogia, expedido
renciamento do meio marinho;
pela Fundação Universidade do Rio Grande.
- d) deSenvolvimento e aplicação de métodos, processos
Art. 2!' É igualmente assegurado o livre exerCíciO da
e técnicas oceanográficas refacionadas às obras, instalações,
profissão de oceanógrafO aos que, embora não habilitados
estruturas e quaisque-r empreendimentos na área marinha;
na forma do artigo anterior, preencham as condições abaixo
relacionadas:
--II - orientar, dirigir, assessorar e prestar consultaria
I - sejam possuidores de diploma registrado em curso
a empresas, fundações, sociedades e associações de classe,
superior em outras áreas de conhecimento ligadas às geociên~ entidades autárquicas, privadas ou do poder pú~lico;
cias, ciências exatas, naturais ou do mar, inclusive os diploIII- realizar perícias, emitir e assinar pareceres e laudos·
mados pela Escola Naval, com aperfeiçoamento em Hidrotécnicos;
grafia, e que tenham exercido ou estejam exercendo atividades
IV -exercer o magistério. em qualquer nível, observadas
as exigências pertinentes;
oceanogrãflcas por um período de 5 (cinco) anos, em entidade
P,ública ou privada, devidamente comprovada, perante órgão
V - dirigir órgãos, serviços, seções, grupos ou setores
SUperior de fiscalização prOfissional.
de Oceanografia em entidades autárquicas, ·privadas ou poder
'Parágrafo único. Nas condições do inciSo anterior, o
púbiico.
§ 1\> Para o disposto neste artigo são considerados perregistro deve ser requerido no prazo máximo de 5 (cinco)
anos, a contar da data de vigência desta lei.
tencentes ao meio marinho, além dos oceanos, os ambientes
transicionais, Jst<Y é;- ·as faixas de transição entre água doce
Art. 3' Até que haja condições. de criação de_ órgão
e salgada e que sofrem influência desta, a saber: estuários,
próprio, a fiscalização do exercício da atividade profissional,
deltas, mangues, lagunas, lagoas costeiras e bafas.
bem como a sua disciplina nas hipóteses de omissão da pre§ 2~ Compete igualmente aos oceanógrafos ainda que
sente lei, exercida pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e pelos ConselhosRegio_-_ f!-_?_o_privativa ou exclusiva, o exercício de atividades ligadas
à limpologia, agricultura, processamento e inspeção dos recurnais de Engenharia, Arquitetura·e Agronomia {CREA), na
sos' natUrais de águas interiores.
forma da lei.
-- -Art. s~ Os infratores dos dispositivos da presente lei
Art. 49 O registro profissional será requerido aos Conincorrerão em pena de advertência, particular ou ·pública,
selhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
em suspensão do exercício profisSional, até um ano, ou cance~
(CREA.)
lamento do registro com a apreensão da carteira profissional,
§ 1" Aos oceanógrafos referidos no inciso I e II e no
parágrafo único do art. 1", após cumpridas as exigências da cumulada ou não com multa, segundq a natureza da infração,
sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em
lei, serão expedidas carteiras profissionais pelo CREA.
dobro em caso de reincidência, oposição à fiscaliZação ou
§ 2<? Quahto aoSju·ofissionais habilitados como oceanógrafos na forma do art. 29 , após cumpridas as exigências da desacato à autoridade.
Art. 99 Esta Lei entra em vigor na data de sua publilei, o CREA providenciará as anotações devidas em suas carcação.
teiras profissionais, ou em documento hábil, equivalente à
Art. 10. ~evogam-se as disposições em contrário.carteira profissional, de modo a lhes assegurar o pleno exercício da profissão.
o sli. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Votação em
Art. 5~' O salário mínimq_do oceanógrafo é remune- globo das emendas de parecer favorável.
ração mínima obrigatória por serviços prestados pelos profis~
Os Srs. Senadores que as aprovam permaneçam sentados.
sionais definidos na presente lei.
(l.'ausa.)
Aprovadas.
__
_ _
_. __ _
_ ______ _
Art. 6• A jornada diária de 8 (oito) horas de trabalho
A matéria vai à Cõmissão Diretora para redação fina].
do oceanógrafo terá remuneração mínima de 6 (seis) salários
=-= ~g ~tlt~~i11tç~ a_s_ emendas aprova?as:
núnimos.
- __ - -:
EMENDA N• 1-R
Parágrafo único. No caso de jofnada _diária de trabalho
superior a 8 (oito) hOras, a fixação do salário será feita tomanDê-se ao inciso I do art. 2• do PLS n• 274, de 1991,
do-se por base o custo da hora fixada no caput deste artigo~ a seguinte redação:
acrescido de 50% as horas excedentes às 8 (oito) horas diárias.
HJ- sejani possuidores de diplomas registrados
Art. 7~ Os oceanógiafÕs, sem prejuízÕ do exercício das
-em curso superior de graduação em outras áreas de
Il).esmas atividades por outros profissionais, igualmente habiliconhecimento ligadas às geociências, ciências exatas,
tados na forma da legislação vigente, poderão:
_
---naturais ou do mar, inclusive os diplomados peJa Escola
I -formular, elaborar, executar, fiscalízar e dirigir estu.c~ ~,_Naval, com· aperféiçoa·meritO em- hidrografia e que tedos, planejamentos, projetos-e/ou pesqUisas ciellBfíéâS básicàS;
_____
nham exercido ou estejam exercendo atividades oceae aplicadas, interdisciplinares ou não, que ViSlHifO-OOnhect-nográficas por um período de 5 (cinco) anos, em entidamenta e a utilização racional do meio marinho, em todos.
de pública ou privada, devidamente comprovadas peos seus domínios, realizando, 9ireta ou indiretamente:
rante órgão superior de fiscalização profissionaL"

ª_

_
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EMENDA N' 2-R
Suprimam-se os arts. 3~ e 4~ do Projeto de Lei do Senado
n' 274, de 1991.
EMENDA N' 3-R
Dê-se ao art. 6?, caput, do Projeto de Lei do Senado
o9 274, de 1991, a seguinte redação:
"Art. 6' A jornada diária de 8 (oito) horas de
trabalho do oceanógr~fo terá remuneração míriima de
Cr$252.000,00 (duzentos e cinqüenta e dois mil cruzeiros), valor este-referente ao mês de outubro de 1991.,.

EMENDA N' 4-R
Acrescente-se um § 29 ao art. 6? do Projeto--de Lei do
Senado n"' 274, de 1991, com a seguinte redação, renumerando-se o seu atual parágrafo único para § 19:

"Art. 69 ••••••••••••u•••••••••••••••••nHoo1••••••••~••••
§ 1' ··········~··························••><<>•••••«••·-··
§ 2~ QUaD do embarcados, a remuneração dos
serviços prestados pelos oceanógrafos será-fruto de contrato específico de trabalho entre as partes interessadas."
EMENDA N' 5-R
Acrescente-se o seguinte artigo ao Projeto de Lei do
Senado n' 274, de 1991:
"Art.
O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir
da data da publicação desta lei."
7

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 6:
PROJETO DE RESOLUÇÁO
N' 74, DE l99í(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art.
281 do Regimento Interno.)
Di"sCtiSSão, em turno suplementar, do Projeto de
Resolução n' 74, de 1991, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho, que altera dispositiVOS-do Regimento
Interno referentes à tramitação -de Proposta de Emenda
à Constituição, tendo
Parecer, sob n~ 461, de 1992, da Comissão
-Diretora, oferecendo a Redação do Vencido
Em discussão o substitutivo em turno suplementar. (Pau~

-

--

Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, o substitutivo é dado como definitivamente adotado, nos termos do art. 284 do Regimento
Interno.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o substitutivo aprovado:
Altera dispositivos do Regimento Interno referentes
à tramitação de Proposta de Emenda à Constituição.

Art. 1' As disposições do Regimento Interno do Senado Federal, referentes à tramitação de Proposta de Emenda
à Constituição, passam a Vigorar cOm o seguinte redaçáo:
"Art. 356. .A Proposta será despachada à Comissão de Constítuição, Justiça e Cidadania, que terá
o prazo de até trinta dias, contado da data do despacho
da Presidência, para emitir parecer.
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Parágrafo único. O parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania que concluir pela
apresentação de emenda deverá conter assinaturas de
-senadores que, complementando as dos membros da
Comissão, -compreendam, no mínimo, um terço dos
membros do Senado.
Art. 358. Decorrido o prazo de que trata o art.
356, sem que a Comissão de Constituição, Justiça e

Cidadania haja proferido parecer, a Proposta de Emenda à Constituição será incluída em Ordem do Dia,
para discussão, em primeiro turno, durante cinco sessões ordinárias consecutivas.
§ 1"' O Parecer será proferido _oralmente, em Plenário, por Relator designado pelo Presidente.
§ 29 Durante a discussão poderão ser oferecidas
emendas, assinadas por, no mínimo, um terço dos
membros do Senado, desde que guardem relação-direta
e imediata com a matéria tratada na Proposta.
Art. 359. Para exame e parecer das emendas,
é assegurado à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania o mesmo prazo estabelecido no art. 356.
Art. 361. Esgotado o prazo da Comiss[o de
Constituição, Justiça e Cidadania, proceder-se-á na forma do disposto no caput do art. 358 e em seu-§ 19 -§ 19 Na sessão ordinária que se seguir à emissão
do parecer, a Proposta será incluída em Ordem do
Dia para votação em primeirO turrio.
§ 2"' Somen-te serão admitidos requerimentos
que objetivem a votação em separado de partes da
proposta ou de emendas.
§ 39 A deliberação sobre a Proposta, as emendas
e as disposições destacadas para votação em separado
será feita se"mpre pelo prOcesso nominal."
Art. 2 9 Esta resolução ·entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3"' Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência retira da pauta de hoje o item n" 7, nos termos regimentais.
-É o Seguinte o item retirado:
Discussão," em turno único, do Parecer da CQmissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre
- ---a Mensagem n' 356, de 1992 (n" 704192, na origem),
de 12 de novembro do corrente_ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete à deliberação do Se~
nado a escolha do Senhor Lindolfo Leopoldo Collor,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República da Tunísia.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se agora à apreciação do Requerimento de urgência
n" 918, de 1992, rido no expediente, para o SubstitutivO da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado n" 362, de 1991.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram
permanecer sentados._ (Pausa.)
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
- ·
-
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Designo o nobre Senador Aluízio Bez.:.::ira--Para proferir

parecer sobre a matéria.

-

O SR. ALUíZIO BEZERRÁ (PMDB -ÁC,Iiara emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, tendo_ em vista
a importância do projeto, que já foi aprovado nesta Casa,
de autoria do Senador Odacir Soares, e que na Câmara dos
Deputados recebeu um substitutivo da Deputada Zila Bezerra, o qual foi aprovado naquela Çasa. o projeto retorna hoje
ao Senado.

Neste instante, o nosso parecer é favorável ao projeto
aprovado após apresentação de substitutivo que incorpora
todo o projeto do Senador Odacir Soares e traz j_ul!tamente
com a área de Guajará-Mirím, a área de Brasiléia e de Cruzeiro do Sul que representam, naquela região, as áreas importantes assim consideradas também pela Câmara dos Deputados e por todas as suas lideranças.
Portanto, Sr. Presidente, temos a oportunidade histórica,
neste instante, de ofcrec~rmqs parcce:r aQ su~hstitlJ_ti_vo de um
projeto que tem um _grande alcance social e__uma transc::endênda extraordinária para o desenvolvimento daquela região,
sobretudo no que diz respeito aos três pontos de interconexão
rodoviária, seja no território de Rondônia, entre GuajaráMirim e a cidade de Guayaramerin, na Bolívia, bem como
no Acre, na região de Brasiléia, Assis Brasil com as cidades
de Ifiapari e de Baltebra, na vizinha República do Peru e
da Bolívia c, mais ainda, na região de Cruzeiro do Sul e
Mâncio Lima, na fronteira do B~asil com o Peru, no Departamento de Ucaiali; portanto, entre a segunda cidade do_ Estado
do Acre e a cidade mais importante do Peru na Região Amazónica, que é Pucalpa.
_
..
O projeto tem grande alca!lCC social. Mais ainda;_ n.o subs~
titutivo do projeto, aprovado pela Câmara dos Deputados,
a Deputada Zila Beze~ra, ao i~corporar e~_~as_ ~egiões ao projeto anterior, de autoria do Senador Odacir Soares, nós criamos as condições apropriadas para o dese~volvime!l:_t()~_para
a integração regional e para o acesso_ do. Brasil ao P_flç_ífico.
e à maior interconexão, o ~aíor iri.f~F~â_ri:!_bio ~-~çJ}_icQ.-çieu-tífico, cultura-l c comercial.
.
Portanto, esse foi um passo con~iq~_rável_, -~~-~id,i~q_ n_a __
marcha da integração fronteiriça entre o Brasil, o Peru e .a
Bolívia na nossa região.
Sr. Presidente, com essas considerações, parabenizamos
o Senador Odacir Soares, autor do projeto original, e-a Deputada Zila Bezerra, ·autora do substitutivo apresentado na Câmara dos Deputados, por trazerem, mediante a aprovação
desse projeto, um instrumento fundamental para o desenvolvimento daquela região, que incorporã os Estados de Rondônia ·e do Acre nas regiões de Guajará-Mirim, Brasiléia, Assis
Brasil, Cruzeiro do Sul e Manso Lima.
Voto pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 0- parecer
do Senador Aluízio Azevedo conclui favorave_lm~_o_te__ â,___ ma:
téria.
_
Discussão, em turno único, cio projeto. (Pausa:)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discusªão.
Passa-se à votaç_ão.
__ _
__ _
-~~----"--,0 substitutivo d3 Câm3ra dos Deputados ao projeto de
lei do Senado será considerado uma série _de emendas e será
votado separadamente por artigos, parágrafo~ e_ inÇi~Os, -!llíneas e itens em correspondência ao projeto emenda_do_, salvo
aprovação de requerimento para votação em globo PQ_r _gl}lpO
de dispositivos.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
$ecretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 955, DE 1992
Nos termos do art. 287 do Regimento Interno, requeiro
votação, em globo, do Substitutivo da Câmara dos Deputados
ao Projeto de Lei do Senado n"' 362, de 1991.
Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992. ---- Aluizio
Bezerra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs) - Aprovado
orequerimento, passa-se à votação em globo do substitutivo
da Câmara dos Deputados ao Projeto de Lei do Senado n<>
362.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
_ Sobre amesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo
a redação final, que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
Ê lido o seguinte.
PARECER N' 475, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei do Senado n~ 362,
de 1991 (n• 2.432, de 1991, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Lei do Senado n" 362. de 1991 (n·• 2-432, de 1991. na
Câmara dos Deputados), que cria a Superintendência da Área
de Livre Comércio de G~ajará-Mirim, e dá outras providên-

ciaS. ---

-- -

Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1992.
Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- Lavoisier Maia - Lucídio Portella - Beni Veras.
~Mauro

ANEXO AO PARE_fE.R N' 475,pÇ 199L
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 362,
de 1991 (n• 2.432, de 1991, na Cãmara dos Deputados).
Autoriza o Poder Executivo a criar a Superinten~
dência das Áreas de Livre Comércio de Rondônia e
Acre, e dá outras providências.
- O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É o Poder Executivo autorizado a criar a_Supe~
rintendência das Áreas de Livre Comércio de Rondônia e
Acre, entidade autárquica, com personalidade jurídica e património próprio, autonomia administrativa_ e ~~an~e.ir<!_,_com
sede e foro em Guajará-Mirim, no EStado de RoQ<jô_nia, para
administrar a instalação, operaçã·o e os serviços_:
·I -no Estado de Rondônia, da Área de LiVre Comércio
de Guajará-Mirim - ALCGM, criada pela Lei n' 8,210, de
19 de julho de 1991;
-11-no Estado do Acre, das Áreas de Livre Comércio
·cn~adas pelo art. 16 desta lei;
Art. 2\' A Superintendência vincula-se ao Ministério da
Integração Regional, e tem como atribuições:
_
~-~~-_--=-.!,..,..,..,...promover e coordenar a implantação das Áreas de
Livre Comércio a que se refere_ o artigo anterior;
II- promover ~·elaboraçãO e a execução dos programas
e prOjetas de interesse para o dêsê'.tlvolvimento das Áreas
de Livre Comércio referidas no artigo anterior, assim çomo
prestar aSslsfêilcia técnica a entidades públicas ou privadas
na elaboração ou execução daquelas atividades;
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III -promover c divulgar pesquisas, estudos c análises,
visando ao reconhecimento sistemático das potencialidades
das Áreas de Livre Comércio referídas no artigo anterior;
IV- praticar todos os demais a tos necessários "às SUas
funções'de órgão de planejamento, promoção, coordenação
e administração das Arcas de Livre ComérCío ref€fídas no
artigo anterior, podendo, para tanto. celebrar convênios com
órgãos ou entidades públicas, inclusive sociedades de economia mista, bem como firmar cOntratos- com pessoas ou entidades privadas.
Art. 3o A SupéríiftC:~iidência, dirigida por um Superintendente, é constituída por um Conselho Técnico, por Superintendências Adjuntas de Operação e por Unidades Admínisw
trativas.
--§ 1"' O Superinteridente será nomeado pelo Presidente
da República, por indicação do Ministro da Integração Regiow
nal, e demissível ad nutum.
§ 2~ O Superintendente será auxiliado por um Secrew
tário Executivo, nomeado pelo Presidente da República, por
indicação do primeiro, e demissível ad nutum.
Art. 4"' Compete ao Superintendente:
I - praticar todos os a tos necessários ao bom desempenho das atribuições cometidas à Superintendência;
I I - elaborar o Regulamento da entidade, a ser aprovado
pelo Presidente da República, bem como o seu Regimento
Interno;
III- submeter à apreciação do Conselho TécniCo Os pia. nos e projetas elaborados para a implantação e o desenvolvimento das Áreas de Livre Comércio referidas no art. 1~
desta lei;
IV- representar a autarquia ativa e passivamente em
juízo e fOra d~le.
Art. 59 -Compete ao Conselho Técnico:
I - sugerir e apreciar as normas básicas para a elaboração
dos Planos de implantação e desenvolvimento das Áreas de
Livre Comércio referidas no art. 19 desta lei;
II- aprovar o Regulaento a ser submetido ao Presidente
da República;
.
III- aprovar os Regimentos Internos das Áreas de Livre
Comércio referidas no art. 19 desta lei;
IV- aprovar as necessidades de pessoal e níveis salariais
dos funcionários da Superintendência;
V- aprovar os critérios da contratação de serviços técniw
cos ou de natureza especializada, com terceiros;
VI- aprovar os- planos e relatórios periódicos apresentados pelo Superintendente, bem como o balanço anual da
autarquia;
VII- aprovar as propostas do Superintendente de compra e alienação de bens imóveis e de bens móveis de capital;
VIII- aprovar o orçamento anual da Superintendência
e os programas de aplicação das dotações glObais e de quaiSquer outros recursos que lhe forem atribuíd_os;
IX- aprovar convênios, contratos e acordos firmados
pela Superintendência.
Art. 6" O Conselho Técnico é composto pelos seguintes
membros:
I - Superintendente, que o presidirá;
II- Secretário Executivo;
III- representante do Governo do Estado de Rondônia;
IV- representante do Governo do Estado do Acre;
V- representante da Superintendência da Zona Franca
de Manaus- Suframa;
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VI- representante da Federação das AssoCiações Comerciais do Estado de Rondônia;
VII- representante da Federação do Comércio do Estado de Rondônia;
VIII- representante da Federação das Indústrias doEstado de Rondônia;
IX- representante da Federação da Agricultura do Estado de Rondónia;
X -representante da Federação das Associações Comerciais do Estado do Acre;
XI -representante da Federação do Comércio do Estado do Acre;
XII- representante da Federação-das Indústrias doEstado do Acre;
XIII- representante da Federação da Agricultura do
Estado do Acre;
XIV- representante da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim- RO;
XV- representante da Prefeitura Municipal de Brasiléia
-AC;
XVI -representante da Prefeitura Municíp_al de Epitaciolândia- AC;
XVII- representante da Prefeitura Municipal de Assis
Brasil- AC;
XVIII- representante da Prefeitura Municipal de Cru·
zeiro c:Jo Sul- AC;
XIX- representante da Prefeitura Municipal de -Mâncio
Lima-AC;
XX- dois representantes do Governo Federal.
Parágrafo único._ Os membros do _Conselho Técnico,
nomeados pelo Presidente da República, deverão ter reputação ilíbada, larga experiência e notório conhecimento no
cartlp<f de suas especialidades.
~
Art. 79 As_Superintendências Adjuntas de Operação,
uma para cada Arca de Livre Comércio referida no art. }9
desta lei, e as Unidades Administrativas terão suas atribuições
definidas nos respectivos RegimentoS Internos.
Art. 89 O Superintendente e o Secretário Executivo
perceberão, respectivamente, vinte por cento e dez por cento
a mais do maior salário pago pela entidade aos seus servidores.
Art. 99 Constituem recursos da Superintendência:
I -as dotações orçamentárias ou créditos adicionais que
lhe sejam atribuídos;
I I - o produto de juros de depósitos bancários, multas,
emolumentos e taxas devidos à Superintendência;
III -os auxílios, subvenções, contribuições e doações
de entidades públicas ou privadas, nacionais oU estrangeiras;
IV- as rendas provenientes de serviços prestados;
V - a sua renda patrimonial.
Art. 10. A Superintendência poderá cobrar preços públicos por utilização de suas instàlações e pelos serviços prestados, inclusive os de autorização, controle de importações_e
internamentos de mercadorias nas Áreas de Livre Comércio
referidas no art. 19 desta Lei, ou destas para outras regiões
do País, devendo tais preços ser fixados pelo Superintendente,
depois de aprovados pelo Conselho Técnico.
Art. 11. A receita da Superintendênciâ~ deduzidas todas as despesas de pessoal, obras e serviços, materiais e investimentos, será-aplicada em educação, saúde e_ saneamento básico, em proveito das comunidades mais carentes das áreas
fronteiriças dos Estados de Rondônia e Acre, consoante projetes específicos, aprovados pelo Conselho Técnico.
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Art. 12. A Supe-rintt.:ndO::r:da t~r~i t·omvl~to serviço de
contabilidad!.! patrimnnial, financ.:cira e_orçarnentária.

Aprovada.
A matéria vai à sanção.

Art. 13. No controle dos atos_dc g~st_;!Q_Q_ª__SJJ.perinte-n·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a medência será adotado, além da auditoria interna, o regime de
sa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redação do
auditoria exte-rna independente, a ser contr11tada com firmas vencido para turno suplementar, que será lido pelo Sr. 19
brasileiras de reconhecida idoneidade moral e técnica.
Secretário.
Art. 14. Até o dia 30 de junho de __ca_daanp_it._Superin~
É lido o seguinte:
tendência remeterá os balanços do exercicio anterior ao Ministro da Integração Regional.
_
_
_Art. IS. O art. 4", § 2", alínea '003 c, da Lei n" 8.210,
PARECER N• 476, DE 1992
de 19 de julho de 1991, passa a vigorar com a scguinte-re-dação:
(Da Comissão Direiora)
'' Art. 4'' .. ··············~··-········"'•""··.....-~.-..._.,,,,,_..,"·'~"~"-'-~'-~"~·-~-·~~-~-~·-a-ea&ção do vencido, para o turno suplementar,
c) duranh: o prazo estabelecido no art. 4'', inciso VIII,
do substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
da Lei nl' 7.232, de 29 de outubro de 1984, aos bens finais
n~ 72, de 1990 (n' 2.~!3_!~~-!!_8_9__!__n~_Ç~_cl~-~li~~_h_ ___ _
de informática."
,. __ _
---Art. 16. Ficam criadas, no Estado do Acre, as Areas
A ConíiSSãO DiretOfO: apresenta a· redação do -vencido,
de Livre Comércio dos Municípios de Brasiléia, Epitaciolân- pata o turiio suplementar, do substitutivo do Senado ao Prodia, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul e Màncio Lima, de impor- jeto de Lei da Câmara ll~ 72~ de _1990 (N"' 2.213, de 1989,
tação c exportação, sob regime fiscal especial, com a finalidade na Cãsãde Otlgem). que estabelece a obrigatoriedade da declade promover o desenvolvimento das regiões fronteiriças da- ração de bens para o_ e_xercício de cargos e funções nos Poderes
quele Estado, com 0 objetivo de incrt..!menta~ as_rcl~çõe~ QilaExecutivo. Legish:~tivo e Judiciário e_dá outras providências.
terais com os países vizinhos~ segundo a polít1ca de Integração
-- S"ah1 dci Reuniões da Comissào, 15 de dezembro de 1992.
~Mauro Benev_i_d
__es
___ ,_J,reside_nte__ ~ Beni Veras~ Relator latino-americana.
-~
Art. 17. O Poder Ex~cutivo fará demarcar as ªreas CQf!_- LavOiSier Maia-- Dirceu Carneiro~
tínuas, com a superfície de vinte quilómetros quadrado~ cada
ANEXO AO PARECER N"- 476-; bE 1992
uma, envolve-ndo, inclusive~ os pe-rímetros urbanos dos MuniRedação do vencido, para o turno suplementar,
cípiO!'. referidos no artigo anterior, onde serão instaladas as
do Projeto de Lei da Câmara 0 , 72, de 1990 (n~ 2.213,
respectivas Áreas de Livre Comércio, abrangendo locais próde 1989 , na Casa de origem).
Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens
prios para entrepostamcnto de mercudorias a serem nâcionalizadas ou reexportadas.
~
e rendas para o exercício de Cargos, empregos e funções
Parágrafo único. Consideral_11-~e_in~c_g(an_tç~_d---ªs__Areas_
nos- Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá
outras providências.
de Livre Comércio de qu-e trata o caput deste artigo todas
as superfícies territoriais dos respectivos Municípios, observadas as _disposições dos tratados c convenções internacionais:
0 Congresso Nacional decreta:
_
_
Art. 18. Aplie-am-sc às Áreas de Livre Comércio refeArt. 1~' É obrigatória a ã.presentação de declaração de
bens, com indicação das fontes de renda, no momento da
ridas no art. 1", inciso II. desta lei, no que couber, as dispoposse ou, iriexistindo esta, na entrada em exercfcio de cargo,
siçõcs dos arts. 3" a 13 da Lei n" 8.210, de 19 de julho de
1991, com a alteração do arL 15 desta lei.
emprego ou função, bem como no final de cada exercício
Art. 19. As importações de mercadorias destinadas. à~ financeiro, no término da gestão O!J mandato e nas hipóteses
Áreas de Livre Comércio referidas no art·.-1·'-dcsta lei estarão de exoneração, renúncia ou afastamento definitivo, por parte
sujeitas a guia de importação ou documento equivalente, pre- ~as autoridades e servidores públicos adiante indicados:
via mente ao dcsembara~·o aduane_iro.
I - Presidente da República;
Parágrafo único. As importações de que trata o c~put
l i - Vice-Presidente da República;
deste artigci deverão contar com a prévia anuência da Superin~
III -Ministros de Estado;
tend~ncia referida no art. 1'' desta lei.
IV -cmembros do Congresso Nacional;
Art. 20. O Poder Executivo poderá, mediante decreto
V -membros da Magistratura Federal;
transfair para Porto Velho, capital do Estado de Rondônia,
VI- membros do Ministério Público da União;
VII-todos quantos exerçam cargos eletivos~e çargos,
a sede c o foro da Superintendência a que se refere o art.
1" desta leL en1 decorr~ncia de alteração das condições de
empregos ou funções de confian-ça, na adminiStraÇão direta,
implantação c operação das Áreas de Livre Comércio e do indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes da União.
crescimento dos respectivos serviços.
__
§ 1~' A declaração de bens e rendas será transcrita em
Art. 21. O Poder Executivo regulamentará esta lei no livro próprio de cada órgão e assinada pelo declarante.
prazo de sessenta dias de sua vigê~cia.
_ _ _ __ ___ _
---§- 22- O declarante remeterá, incontinenti, uma cópia da
Art. 22. Estã lei tJntra cm vigor na data de sua publi- declaração ao Tribunal de Contas da União, para o flm de
cação.
este;
Art. 23. Revogam-se as disposições cm contrário.
- I -manter registro próprio dos_bens e rendas do património privado de autoriades públicas;
II- exercer o C-Ontrole da legalidade e legitimidade-tfes-.O SR. PRESIDENTE (Maurol3enev.ides)- Em discus,
ses bens e rendas, com apoio nos sistemas de controle interno
siio areC!aÇiio finaL (Pausa.)
de cada Poder;
,
_
_
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
UI:-:-- adotar as providênc!as it:terentes às_S~.t<lál_aJribu_jções
Em votação.
__
e, sê""fóió CisO-;repfcisentar ao Poder competente sobre irreguOs Srs. Senadores que a aprovam ·queiram permâne-cer
laridades ou abusos apurados,
sentados. (Pausa.)
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IV-publicar, periodicamente, no Diário Oficial da
União, por extrato, dados e elementos constantes da declaração;
V- prestar a qu'àlquer das Câmaras do Congresso_ Nacional ou às respectivas Comissões, informações solicitadas por
escrito;
VI - fornecer certidões e informações requeridas por
qualquer cidadão, para propor ação popular que vise a anular
ato lesivo ao património público ou à moralidade administrativa, na fonna da lei.
Art. 29 A declaração a que se refere o artigo anterior,
excluídos os objetivos e utensi1ios de uso doméstico de módico
valor, constará de relação pormenorizada dos bens imóveis,
móveis, semoventes, títulos ou valores mobiliários, direitos
sobre véiculos automóveis, embarcações ou aeronaves e dinheiros ou aplicações financeiras que, no País ou no exterior,
constituam, separadamente, o património do declarante e de
seus dependentes, na data respectiva.
§ 19 Os bens serão declarados, discriminadamente, pew
los valores de aquisição constantes dos respectivos instrumenw
tos de transferência de propriedade, com indicação concomiw
tante àe seus valores venais.
§ 2" No caso de inexistência do instrumento de trasfew
rência de propriedade, será dispensada a indicação do valor
de aquisição do bem, facultada a indicação de seu valor venal
à época do ato translativo, oao lado do valor venal atualizado.
§ 3~" O valor de aquisição dos bens existentes no exterior
será mencionado na declaração e expresso na moeda do país
em que estiverem localizaos.
§ 49 Na declaração de bens e rendas também serão conw
signados os ónus reais e obrigações do declarante, inclusive
de seus dependentes, dedutfveis na apuração do património
líquido, em cada período, discriminandowse entre os credores,
se for o caso, a Fazenda Pública, as instituições -oficiais de
crédito e quaisquer entidades, públicas ou privadas, no Pafs
e no exterior.
§ 5~" Relacionados os bens, direitos e obrigações, o declarante apurará a variação patrimonial ocorrida no período,
indicando a origem dos recursos que hajam propiciado o eventual acréscimo.
§ 6~> Na declaração constará, ainda, menção a cargos
de direção e de órgãos colegiados que o declarante exerça
ou haja exercido nos últimos dois anos, em empresas privada$
ou do setor público e outras instituições, no País e no exterior.
§ 7' O Tribunal de Contas da União poderá:
a) expedir instruções sobre formulários da declaração e
prazos máximos de remessa de sua cópia,
b) exigir, a qualquer tempo, a comprovação-da legitimidade da procedência dos bens e rendas, acrescidos ao patri·
mónio no período relativo à declaração.
Art. 3~" A não apresentação da declaração a que se refe·
re o art. 19, por ocasião da posse, implicará a não realizaçãq
daquele ato, ou sua nulidade, se celebrado sem esse requisito
essencial.
Parágrafo único. Nas demais hipóteses, a não apresentação da declaração, a falta e atraso de remessa de sua cópia
ao Tribunal de Contas da União ou a declaração dolosamente
ioexata implicarão, conforme o caso:
a) crime de responsabilidade, para o Presidente e o VicePresidente da República, os Ministros de Estado e demais
autoridades previstas em lei especial, observadas suas disposições; ou
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b) infração político-administrativa, crime funcional o falta
grave disciplinar, passível de perda do mandato, demissão
do cargo, exoneração do emprego ou .....!Stituição da função,
além da inabilitação, até cinco anos, para o exercício de novo
mandato e de qualquer cargo, emprego ou função pública,
observada a legislação específica.
Art. 49 Os administradores ou responsáveis por bens
e _val---º(~s_ públicos da administração direta, indireta e fundacional de qualquer ods Poderes da União, assim como toda
a pessoa que, por força da lei, estiver· sujeita- a- prestação
de contas ao Tribunal de Contas da União, são obrigados
ajuntar, à documentação correspondente, cópia da declaração
der rendimentos e de bens, relativa ao período-base da gestão,
entregue à repartição competente, de conformidade com a
legislação do Imposto sobre a Renda.
§ 19 O Tribunal de Contas da União considerará como
não recebida a documentação que lhe for entregue em desacordo com o previsto neste artigo.
§ 2' Será lícito ao Tribunal de Contas da União utilizar
as declarações de rendimentos e de bens, recebidas nos termos
deste artigo, para proceder ao levantamento da evolução patrimonial do seu titular e ao exame de sua compatibilização
com os recursos e as disponibilidades declarados.
Art. 5• A Fazenda Pública Federal e o Tribunal de Contas da União poderão realizar, em relação às declarações de
que trata esta Lei, troca de dados e informações que lhes
possam favorecer o desempenho das respectivas atribuições
legais.
Parágrafo único. O dever do sigilo sobre informações
de natureza fiscal e de riqueza de terceiros, impoSto aos funcionáriOs da Fazenda Pública, que cheguem ao seu conhecimento
.em razão do ofício, estende-se aos funcionários do Tribunal
de Contas da União que, em cumprimento das disposições
desta lei, encontrem-se em idêntica situação.
Art. 6~> Os atuais ocupantes de cargos, empregos ou
funções mencionados no art. 19, e obedecido o disposto no
art. 2~", prestarão- a respectiva declaração de bens e rendas,
bem como remeterão cópia ao Tribunal de Contas da União,
no prazo e condições por este fixados.
Art. 79 As disposições constantes desta lei serão adotadas pelos Estados, pelo Dstrito Federal e pelos Municípios,
no que couber, como normas gerais de direito" financeiro,
velando pela sua observância os órgãos a que se refere o
art. 75 da Constituição Federal.
Art. 89 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9~' Revogamwse as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento do Sr. Magno B3celaf -que
será lido pelo Sr. Je Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 956, DE 1992
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro_
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei _d_a_ Câmara n9
72, de 1990 (n' 2.213/89, na Casa de origem), que estabelece
a obrigatoriedade da declaração de bens para exercício de
cargoS e funções nos Poderes Executivo, Legisl_ativo e Judi-
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ciário e dá outras providêm:ids, a fim de que figure na Ordem
do Dia da sessão seguinte.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 1992.- Cid Sabóla

que altera artigos do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, ree.Etrutura o Serviço de Segurança
e dá outras providências.

de Car\-·alho.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevid<!$) --,Aprovado
o requerimento, a matéria a qui se refere figurará na Ordem
do Dia da próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE. (Mauro Benevides) .:_Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
convocando uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, às
19h25min, neste plenário, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno único, do -Projeto de ResOlução n" 91, de 1992, de autoria do Senador Beni V eras,

Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da

Câmara n'72;de I990 (n"Z.ii3!89. na Casa de origem),
que estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens

para o exercício de cargos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e dá outras providências,
tendo Parecer. sob n' 32~ de 1992. da Comissão
-De Constituição, Justiça e Cidadania, favorável, nos termos do Substitutivo que oferece.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 20 minutos.)

Ata da 285a Sessão, em 15 de dezembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordin;;íria; 9a 49a Legislatura

- EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides
ÀS 19 HORAS E 25 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alfonso Camargo - Albano Franco -.Alfredo Campos
- Alufzio Bezerra - AJvaro Pacheco - Amazonino Mendes
- Amir Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga- Beni Veras- Carlos De'Carli- Carlos Patrocfnio- César Dias - Chagas .Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho Dario Pereira_ - Dirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Elcio
Álvares - Esperidiao Am1n - Eva Blay - Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Humberto Lucena -Hycte:k.el Freitas- Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passari~
nho- João Calmon- Joao França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho -José Fogaça- José Paulo Biso! -José Richa- José Sarney- Júnia Marise -Jutaby Magalhaes- Juvêncio Dias- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides Meira Filho - Moisés Abrao - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney_ Ma(~n}Jão_ -- Odacir Soares
- Onofre Qi.linan - Pedro Simon - Pedro Teixeíra - Rachid
Saldanha Dcrzi - Raimundo Ura - Ronan Tito - Ruy Bacelar- Valmir Campelo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 68 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro abcrta a sessão.
Sob a prote-çào de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
a palavra ao nobre Senador.--

~_concedo

O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para uma breve
-comunicação. Sem revisão ~q_ ~rac_tQr_:l_ -:-:__Sr,_~~_si_den_te_,_Srs...
--set1ãdores; e~u gostaria ~óe- ressaltã._i_a importância da decisão
do Presidente Itamar Franco, anunciada há poucos momentos,
diante das notícias de_ que haveria procedimentos inadequados
na forma de se leiloar a Companhia Siderúrgica Nacional.
O Presidente da República, pela palavra há pouco difundida
à Procuradoria-Geral da República, à direção do BNDES,
ao Ministro do Trabalho Walter Barelli, ao Ministro de Minas
e Energia Paulino Cícero de Vasconcellos, anunciou a poster~
gação do leilão, por três meses, da Companhia Siderúrgica
Nacional, bem como da Petroquímica União, da Petrofértil
e da PoJiofelinas.
Sua Excelência resolveu reestudar o processo de privatização ou o Programa Nacional de Desestatização, para tentar
evitar procedimentos inadequados que estavam caracterizando, em especial, a compra por moedas alternativas, denominadas moedas podres. Alguns membros da direção da Companhia Siderúrgica Nacional e instituições financeiras estavam
combinando para assunür _o_ ç.qntrole_, __de forma inadequada,
dã COmpanhia Siderúrgica Nacional.
foi anunciado pelo Ministro Walter Barelli que procedimentos novos estarão sendo estudados relativamente à própria
participação dos trabalhadores na Companhia Siderúrgica Nacional e no processo de privatização das empresas. Foi anunciado que formas novas, à luz quem sabe da experiência da
V~JUG e da Fundação Rubem Berta, poderão ser estudadas
e Colocadas em prática proximamente.
Eu gostaria de salientar que. ainda hoje, o Presidente
_N_ac_i_ql}_al Qo __pa_rtido dos_Irabalhadores, Luís Ignácio Lula
da Silva, foi uma das pessoas que, em nome do Partido dos
Trabalhadores, chamaram a atenção para os procedimentos
-inadequados na forma de privatização da Companhia Siderúr-
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gica Nacional c que sugeriram, justamente, ao· Presiderge o
adiamento desse leilãc. Mas o Presidente~ quando recebeu
esse comunicado, já havia tomado essa decisão, que foi bastante estudada pela Procuradoria-Geral da República, pet'o
BNDES e pelos Ministros de Minas e Energia ~e do Trabalho.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n~ 91, de 1992, de autoria do Senador Beni V eras,
que altera artigos do Regulamento Admin-iStratívO-do
Senado Federal, reestrutura o Serviço de Segurança
e dá outras providências.
_
Designo o nobre Senador Elcio Álvares para proferir
parecer sobre o projeto e as emendas, em subStitui_ção à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para proferir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de projeto
de resolução que objetiva ampliar a estrutura organizacional
e a quantidade de funções gratificadas do Serviço de Segurança
do Senado Federal, sob a justificativa de ''adequá-lo às necessidades de melhoria interna dos serviços que lhe são afetos".
Especificamente, são instituídas 2 seções: Seção de Apoio
àsAtividades Policiais e de Investigação; e Seção de Segurança
de Autoridades. E estabelecem-se 8 Áreas de Policiamento
e Segurança.
Paralelamente, criam-se 2 FG-2 de Chefe de Se_rvj_ço,
S FG-3 de Encarregado de Árc_a de Policiamento e-Segurança
e 6 FG-3 de Supervisor de Área, num total de 16 novas funções.
De acordo com o art. 52, XIII, da Constituição Federal,
compete privativamente ao Senado Federal "dispor sobre sua
organização, funcionamento, polícia, criação,- transformação
ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços ... "
A esta Comissão cabe examinar o Projeto do ponto de
vista de sua constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade (art. 101, I, do Regimento Interno) e à Comissão Diretora, quando não se tratar de projeto de sua autoria, emitir
parecer sobre o mérito da Proposição (art. 98, III e IV, do
Regimento Interno).
A proposta em questão enquadra-se obviamente entr_e
aquelas previstas na competência constituCional do Senado
Federal.
'
No prazo regimental foram apresentadas três emendas,
a saber:
Emenda no 1 -Altera a ementa do Projeto.
Emenda no 2 - Concede aos motoristas do Quadro
de Pessoal da Casa a função gratificada FG-3, ein_lUgar da
RG-5 que hoje recebem.
Emenda no 3 -Amplia a estrutura da Subsecretaria de
Ata _e a quantidade de suas funções gratificadas.
Tanto a proposta original quanto as Emendas enquadram-se dentro do âmbito da competência cõnstitucional do
Senado Federal, sendo a Resolução o instrumento legal adequado para dispor sobre a matéria, razão por que manifestamo-nos pela sua constituCionalidade, juridicidade e regimentalidade, destacando que, sobre o seu mérito, melhor dirá
a douta Comissão Diretora.
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Sr. Presidente, há ainda urna Emenda, de n\' 4, Clljo teot
- --Acrescente-se a seguinte emenda ao Proj~to:
"Art. ... - A tabela de distribuição de funções gratificadas cod. 11.02.02_do Regimento Administrativo do Senado
Federal passa a vigorar acrescida do seguinte:
N~ de Funções
Denominação
Símbolo
45
Taquígrafo Legislativo
FG-4
Justificação
Objetiva a presente emenda viabilizar a aplicação da Resolução n" 55/92, recentemente -aprovada por este Plenário,
possibilitando o cumprimento das atividades de cada um dos
respectivos serviços da Subsecretaria de Taquigrafia.

é o seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
· do nobre Senador Elcio Alvares é favorável ao projeto- e
às emendas.
_ ConCedo a palavra ao Senador Lucídio Portella, para-proferir parecer sobre o projeto e as emendas, em sub-stituição
à Comissão Diretora.
O SR. LUCIDIO PORTELLA (PDS -PI. Para proferir
parecer;) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, refere-se este
ao projeto de resolução que amplia a estrutura organizacional
do Servíço de SeguranÇa do Senado Federal e o número de
suas funções gratificadas.
A justificação apresentada é de que essa reestruturação
seria imprescindível para adequar o Serviço de Segurança às
necessidades de melhoria interna dos serviços.
O Projeto prevê a criação de 2 Seções: Seção de Apoio
às Atividades PoliciaiS e de Investigação, e Seção de Segurança
de Autoridades. Estabelece também a institUição de 8 Áreas
de Policiamento e Segurança.
Promove, ainda, a criação de 16 novas funções gratifi·
eadas 2 de Chefe de Serviço - FG,2;_8 de Encarregado de
,Área de Policiamento e Segurança; e 6 de Supervisor de
Area.
É evidente a necessidade de se estabelecer uma reestruturação, não apenas· da área de segurança, mas extensiva a
tpdas as áreas da Secretaria: Aâmhlisfrativa do Seri"a_Oo Fed_éral. A atual estrutura está obsoleta, não mais compatível com
a evolução dos serviços da Casa, inclusive com a ampla adoç~n
de métodos de informática- e processamentO de dados. No
-decorrer do tempo, devido a alterações limitadas, como à •
que aqui se está pretendendo, sofreu um forte inchaço e u~a
ampliação desmesurada do quantitativo de funções gra'tiÜcadas.
Para sanar esse problema, de forma global, a Comiss[d_
Djretora já apresentou, encontrando-se em tramitação, uM
Projeto de Resolução que promove a reorganização de toda
a Secretaria Administrativa desta Casa.
Tendo em vista, no entanto, a urgência e relevância di
questão da segurança, entendemos que a matéria merece tratã~
menta prioritário. - EMENDAS
Foram apresentadas no prazo regimental 3 Emendas
EMENDA N' 1 - Altera a Emenda do projeto, dandolhe uma forma mais adequada.
Manifestamo-nos favoravelmente à aprovação da EmeJ}:.
da n' 1.
Emenda n" 2 - Atribui aos Motoristas do Quadro dõ
Pessoal do Senado Federal a função gratificada equivalen-t'e
à FG-3, de valor superior à RG-5 que estão atualmente aufêrindo.

I
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Nosso parecer é pela aprovação da Emenda n'' 2.
I -Gabinete;
Emenda !'!o 3 ::- Amplia a estrutura organizacional da
II -Serviço de Redação do Expediente;
III -Serviço de Redação da Ordem do Dia;
Subsecretaria de Ata, e aumenta e eleva as funções gratificadas
desse órgão.
--~~~rv_-~Serviço de Atas do Congresso Nacional;
A Subsecretaria de A~a, de 4 Seções~ passaria a ter 4
V -Serviço de Digitação e ln1ormática;
Serviços e 3 Seções: ~
·VI- Seção de Apoio à Elaboração de Atas;
Aumenta de 12 para 19 o número de funções gratificadas:
VII- Seção de Conferéncia e Revisão;
elevando o nível de algumas._ __
- VIII ....,.... Seção de Administração.
Tendo em vista a urgente necessidade de racionalização
Art. 185. Ao Serviço de Redação do Expediente comdos serviços da Subsecretaria de Ata, manifestamo-nos pela
pete acompanhar as sessões e reuniões do Senado Fed~ral,
aprovação da presente Eme_nda n"' 3.
registrando em livro próprio as ocorrências verificadas e recoDiante de todo o exposto, manifestamo-nos pela apromendações recebidas; redigir e organizar os sumários das atas
e reuniões do Senado Federal; redigir e organizar as atas
vação do projeto de Resolução n9 91, de 1992, com as emendas
supra indicadas, acolhendo integralmente o parecer da CCJ
e reuniões do Senado Federal; numerar as proposições lidas;
da lavra do Senador Elcio Alvares.
proceder ao registro das ações legislativas das proposições
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) __ Q parecer -lidas, de acordo com as normas de procedimento pertinentes;
é favoráveL
fazer juntada dos documentos que devam figurar nos precesCompletada a instrução da matéria, passa-se à discussão
sos; proVidenciar os avulsos <!e p~opo_~çôes; e de~envolver
do projeto, em turno único, sem prejuízo das emendas. (PauOutras tãre:ras peCuliaies a sua linha de atividades, na parte
)
relativa a Hora do Expediente.
sa. Não havendo quem peça a palavra. encerro a discussão,
Art. !86. Ao Serviço de Redação da Ordem do Dia
compete acompanhar as sessões e reuniões do Senado Federal,
Em votação.
Os Srs. Senadoies que--o aprovam queiram permanecer -registrando em livro própio as ocorréncias verificadas e recomenda_.çóes recebidas; redigir e organizar os sumários das atas
sentados.
e
reuniões do Senado Federal; redigir e organizar as atas
Aprovado.
e reuniões do Senado Federal; numerar as proposições lidas
·Em votação as emendas._
- e·su1-eítas à deliberaÇão do Plenário; proceder ao registro das
Os Srs. Seriadore5_ que as aprovam queiram perri:tanecer
sentados.
ações legislativas das proposições lidas e sujeitas à deliberação
do Plenário, de acordo com as normas de procedimento perti-- ,. ·· · · - --~ - ·-nertte.S;Tãzi!'r jtirifâda-doS-documentos que devam figurar nos
Aprovadas.
.
O projeto vâi à Comissão DifC:tora para a redaçáo final.
processos;· providenciar os avulsos de proposições; e desen0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mevolver outras tarefas peculiares a sua linha de atividades,_ n~
sa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a redaçáo final,
parte relativa a Ordem do Dia. .
Art. 187. Ao Serviço de Atas do Congresso Nacional
que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte
-compete acompanhar as sessões e reuniões do Congresso NaPARECER N~ 47.7, DE 1992
cional, registrando em livro próprio as ocorrências verificadas
(Da Comissão Diretora)
e recomendações recebidas; redigir e organizar os sumários
das atas e reuniões do Congresso Nacional; numerar as propoResolução final do Projeto de Resolução n~ 91, de
sições lidas e sujeitas à deliberação do Plenário; proceder
1992.
ao registro das aç6es legislativas das proposições lidas e submeA Comissão Diretora apresenta a redação final do ~rojeto
tidas à deliberação do Plenário, de acordo com as normas
de Resolução no 91, de 1992 que altera artigos do RegUlamento_ de procedimento pertinentes; fazer juntada dos documentos
Administrativo do Senado Federal,-reestrutura o Serviço de
que devam figurar nos processos; providenciar os avulsos de
Segurança, e dá outras providências.
proposições e de vetos e desenvolver outras tarefas peculiares
_a sua linha_ de atividades.
Sala de Reuniões da Comissão, 15 de dezembro de 1992.
- -~=Art. 188. Ao Serviço de Digitação e Informática com- Mauro Benevides, Presidente - Beni Veras, Relator pe~e_ ~x~cutªr a digitação de documentos e proposições legislaLavoisier Maia - Dirceu Carneiro.
---~vas para avulsos e que devam figurar nas atas circunstanANEXO AO PARECER N• 477, DE 1992.
ciadas das sessões e reuniões do Senado Federal e do Con~
Redação final do Projeto de Resolução n~ 91, de
gresso Nacional; selecionar, conferir, alterar corrigir, proceder
1992.
a consolidação de textos e processar dados, por meio magnéFaço saber que o Congresso Nacional aprovou, e
tico; e desenvolver outras tarefas peculiares a sua linha de
eu,
, Presidente do Senado Federal, nos termos
atividades.
do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo a seArt. 188A. À Seção de Apoio à Elaboração de Atas
guinte
compe_~~ççber_,_ cQ_ntr_olar _e o_rgªni;zar__o_expediente lido em
SeSSãO e as proposições submetidas à deliberação do Plenário;
RESOLUÇÃO N,---.DE [992
proceder a confecção de avulsos de proposições legislativas
e de publicações que devam ser feitas; encaminhar informaAltera o Regulamento Administrativo do Senado
çóes ao-sistema de processamento-de-dados, de acordo com
Federal e dá outras providências.
Art. 1\' O Regulamento Administrativo do Senado Feas normas de procedimento pertinentes; arquivar, para confederal passa a vigorar com as seguintes alterações:
rência e revisão, cópia-s das proposíções lidas e submetidas
"Art. 184. . .....•. .,.-..,,~,.m.-• .-~...
=~..... w-.'i-•-~i.';;:'.;-:-:.=--;tcd:Dsideração do Plenário e outros documentos de interesse;
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Ata:
e executar outras t~efas correlatas.
h
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Art. 188B. À Seção de Conferência e RE~visão compete
rança Externa; promover e controlar as sindicânCias instaurevisar os sumários e as atas circunstanCJádas das sessões e
radas no âmbito do Serviço de Segurança do Senado Federal;
auxiliar e fornecer subsídios às Comis-sões de Sindicância e
reuniões do Congresso Nacional e S_enado Fed~ral, publicados
de Inquérito Administrativo, quando solicitados; manter fisca~
no Diário do Congresso N&cional, providenciando a republi~
cação dos textos ou a sua corteção; e executar outras tarefas
lização no sentido de prevenir ocorrências irregufares nas áreas
do Senado Federal; e ex_ecutar outras tarefas _correlatas.
correlatas.
Art. 188C. À Scção de Administração compete rece- Art. 257B. À Seção de Segurança de Autoridades comber, controlar e distribuir o expediente da Subsecretaria; repete elaborar esquemas de segurança física aos Senadores
quisitar. controlar e distribuir material~ receber. informar e
e demais autoridades que estejam nas dependências do Senado
encaminhar processos; redigir a correspondência e executar
Federal; promover, quando requisitados, segurança física aos
o serviço datilográfico da Subsecretaria; arquivar e manter
Senadores fora das dependências do Senado Federal; zelar
registro da correspondência realizãda; organizar a consolipela segurança e integridade física das demais autoridades
dação dos dados estatísticos; proceder ao controle interno
convidadas por esta Casa; zelar pela manutenção dos equipado pessoal da Subsecretaria; encaminhar informações ao Sistementos de segurança e vigilância utilizados pelos servidores
ma de Processamento_ de Dados, de acordo com as normas
encarregados de promover a segurança de dignitários, fiscade procedimento pertinentes; receber e encaminhar ao setor
lizar permanentemente as residências oficiais dos Senadores
competente o registro de presença dos Senadores às sessões
nos assuntos concernentes à segurança; fiscalizar a prestação
e reuniões do Senado Federal e Congresso Nacional; e execude serviços de segurança fornecidos por terceiros contratados;
tar outras tarefas correlatas.
e executar outras tarefas correlatas.
Art. 254.- Ao Serviço de Segurança compete realizar
Art. 309. Aos Auxiliares de Ata incumbe auxiliar o
o policiamento e a- vígilàncla permanente nas depe_ndências
titular da Subsecretaria e os Chefes .de serviço e de seção
e áreas adjacentes de própios do Senado Federal; efetuar
na elaboração das atas das sessões do Congresso Nacional
as tarefas de investigação e sindicância compatíveis com os
e do Senado Federal na execução das atividades compreen~
objetivos do serviço, encaminhar informações ao Sistema de
didas na linha de sua competência; e desempenhar outras
Processamento de Dados; de acordo com os manuais de proceatividades peculiares à função."
dimento pertinentes; c executar outras tarefas correlatas.
Art. 29 São criadas, na estrutura do Serv_iço de SeguParágrafo único. São órgãos do Serviço de Segurança:
iança, oito Áreas de Policiamento e Segurança.
I - Seçâo de Administração;
Parágrafo único. Às Áreas- cte Policiamento e Segurança
'II- Seção- de Policiamento e Segurança Interna;
compete orientar, promover e fiscalizar a execução dos trabaIII -Seção de Policiamento e Segurança Externa;
IV --Seção de Apoio a Atividades Policiais -e de Inves- lhos de policiamento permanente; zelar pela manutenção da
ordem; manter integração com as demais_ Áreas obj~_tivando
tigação;
o melhor desempenho das funções afetas à Segurança do SenaV- Seção de Segurança de Autoridades. _
do Federal; e_executar outras tarefas correlatas.
Art. 255. À Seção de Administrãção compete receber,
I - As Áreas de Policiamento e Segura.nç~ são -delimicontrolar e distribuir o material e o expediente do Serviço;
tadas na forma seguinte:
_
executar os trabalhos datilográficos; organizar a consolidação
a) Área I: Anexo I, do suQsolo ao terraço;
dos dados estatísticos; proceder ao controle interno dO pessoal _
b) Área II: Edifício Principal;
do serviço; estabelecer escalas de plantões e distribuição dos
c) Área III: Anexo II, blocO "A", do subsolo ao terraço;
locais de trabalho de seus servidores; encaminhar informações_
d) Área IV: Anexo II, bloco "B", do subsolo ao terraço;
ao- Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os
e) Área V: Estacionamento do Anexo I;
manuais de procedimentos pertinentes; funcionar como órgão
-O Área VI: Estacionamento do Edifício Principal, da
de ligação entre a Chdia~Geral e outras seções e áreas; e
entrada principal até a entrada s_emi-enterrada, e pistas de
executar outras tarefas correlatas.
rolamento de acesso ao Edifício Principal a aQ Anexo II,
Art. 256.- A Si::çãO de Policiamento e Segurança Interna
blocos "A" e "B";
compete supervisioriar e controlar a- execução dos trabalhos
g) Área VII: Estacionamento do Anexo II, blocos "A ..
de policiamentO das dependências internas do Senado Federal;
promover-o controle sobre o trânsito-e o acesso dos servidores e "B", pistasde rolamento de acesso ao EdifíciO do Anexo
Ii, blocos "A"' e "B"";
das empresas prestadoras de serviço que ãtuam nas depenh) Área VIII: Estacionamento ao lado do Cegraf- UnidênciaS do Senado Federal; auxiliar, supletivamente, quando
dade de apoio.
·
necessá.rio, na elaboração dos inquéritos; dar cumpriritento
às determinações do superior hierárquico; ptoinõvef o con::
Art. 3'~ São criadas, na estrutura do Serviço de Segutrole e fiscalização específica nas Áreas de Pollciatnento e
rança do Senado Federal, as seguintes gratificações:
Segurança Interna; comunicar ao Chefe imediato as ocorrên~
a) uma de Chefe da Seção de Apoio a Atividades Policiais
cias verificadas; e executar outras tarefas correlatas.
e de Investigação, FG-2;
Art. 257. À Seção de Policiamento e Segurança Exterb) uma de Chefe da Seção de Segurança de Autoridades,
na compete supervis-ionar e controlar a execução dos trabalho~
FG-2·
de policiamento das dependências externas do Senado Fedeoito de Encarregado de Área de Policiamento e Segural; dar cumprimento às determinações_ do superior hierárrança, FG-3;
quico; comunicar ãó Chefe imediato as ocorrências verificad) de Supervidor de Área, FG-3.
das; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 4" A Tabela de FunçõeS Õr~tific-adas, constante
Art. 257A. À Seção de Apoio a Atividades Policiais
do Anexo II do Regulamento Administrativo do Senado Fedee de investigação compete supery_~s~onar e_ promove-r o coritrole
e a fiscalização especffica -n3S"f\.reas de PolicüúneritO e Segu- ral, é acrescida de duas FG-2 e quatorze FG~3.

d)
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Art. s~ Aos servidores aos quais incumbem atividades
relacionadas com a condução de veículos motorizados utilizados no transporte de Senadores é devida a função gratificada
equivalente a FG-3.
Art. 6n A Tabela de Distribuição das Funções Gratifícadas da Subsecretaria de Ata _código 11._02,._03, constante do
item III, do anexo li, do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, passa vigorar com a seguinte redação:

nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e dá
outras providências.
0 Congresso Nacional decreta:
_
_Art. lo:> É obrigatória a apresentação de declaração de
bens, com indicação das fontes de renda, no momento da
posse ou, inexistindo esta, na entrada em exercfcio de cargo,
emprego ou função, bem como no final de cada exercício
financeiro,..B? tér~~_ge,~-~~.2~2U .maqdatç=~,M.Sjtjpóteses
::-N"-d::-e--=Fun--,.,...--__:__ _.._:;~""'"=~=~==~--~=..;-~S::fm"":'b~o:'Io-"'ll&~e~e~x~o~ii~e~ra~ç~ã~o~,~r~e;n;r,úncia ou afastamento definitivo, por parte
~8
Deoomin~o___
~~as autoridades e servidores públicos adiante indicados:
01
Assistente Têcnico
FG-1
. I - Presidente da República;
04
Chefe de Serviço
FG-1
.. Il_----:' Vlce.-Presidente da República;
03
Chefe de Seçlio
FG-2
. -UI- Ministros de Estado;
01
Secretário de Gabinete
-FG-2
IV -membros do Congresso Nacional;
01
AuY.iliar de Controle de InformaçOes FG-3
V- membros da Magistratura Federal;
08_
A.uxiliar de Ata
FG-3.
VI -membros do Ministério Público da União;
-~0~1:._._~A~UXJ~·~Ii~ar~d;.e~Gi;a~b~J.:f.n~;t~e;...===~~.;F~G;;;;;-4;..""':~~l(~1~!.~·
~9l!.i...'l~a~!QS3XerçanL~argos eletiyos e cargos,
empregos ou funções de confiança, na administração direta,
Art. 7~ A Tabela de Distribuição das Funções Gr~tifi
indireta e funcional, de qualquer dos Poderes da União.
cadas da ~ubsecretaria de Taquigrafia, código 11.02.02, cons§ 19 A declaração de bens e rendas será transcri~ em
tante do Item lll, do -A-n~xo lU, do Regulamento Adminislivro próprio de cada órgão e assinada pelo declarante. ·.
trativo do Senado Federal, passa a vigorar com o seguinte
§ 29 O declarante remeterá, incontinenti·. uma cópia da
acréscimo:
declaração ao Tribunal de Contas da União, para o fim de
Art. 8" Esta Resolução entra em vigor na data de sua
este:.._
publicação.
.
----- - ·· ---- ----I- manter registro próprio dos bens e rendas do patri·monfo ·p-riVado de autoridades públicas~
· ·
Simbolo
Denominação
Nq de Funções
I I - exercer o controle da legalidade e l~gitimi4ade des_es_
Taquígráfó Legislativo
FG-4
bens·e· rerida:s. Com apoiO noS sistemas de controle interno
45
de cada Poder;
·
O SR. PRESIDENTE- (Mauro Benevides) -Em discusTil -adotar as providências inerentes. às suas atribuições
são a redação final. (Pausa.)
e, se for o caso, representar ao Poder competente sobre irreguNão havendo quem peça a palavra. encerro a discussão.
!aridades ou abusos apurados;
Em votação.
_
__
_ . __ .
IV -publicar, periodicamente, no Diário Oficial da
Os Srs. Senadores que a api"óvam Queiram permanecer
União, por extrato, dados e elementos constantes da declasentados. (Pausa.)
ração;
·
Aprovada.
.. _____ -----V-prestar a qualquer das Câmara do Congresso Nacio0 projeto vai à promulgação.
nal ou às respectivas Com_issões, informações solicitadas por
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
escrito;
Discussão, em turno suplementar, do substitutivo
VI- fornecer certidões e informaçõ.es requeridas por
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n~ 72, de
qualquer cidadão, para propor ação popular que vise a anular
1990 (n' 2.213189, na Casa de origem), que estabelece
ato lesivo ao património público ou à moralidade adminisa obrigatoriedaâe da declaração de bens para o exertrativa, na forma da lei.
Art. 29 A declaração a que se refere o artigo anterior,
cício de cargos e funções nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e- dá outras providências, tendo Pareexcluídos os objetos e utensílios de uso doméstico de módico
cer, sob n~ 476, de 1992, da Comissão
valor, constará de relação pormenorizada dos bens imóveis,
-Diretora, apresentando a redação do vencido
móveis, semoventes, títulos ou valores mobiliários, direitos
para o turno suplementar~
sobre veículos automóveis, embarcações ou aeronaves e diA matéria foi incluída em Ordem do Dia em víriude
nheiros ou aplicações financeiras que, no País ou no exterior,
d"
d .
.. .
constituam, separadamente, o património do declarante e de
da lSpen~a e mterstxciO: .
seus dependentes, na data respectiva.
Em diScussão o substltuttvo, em turno suplementar. (Pau~
§ 19 Os bens serão declarados, discriminadamente, pelos valores de aquisição constantes dos respectivos instrumen- ·
sa.)
_
d.
Não ha~en?o quem peça a pa 1~v~~' ence~ro a- 1-~c~-~~'!0.. :_--tos de transferência de propriedade com indicação concomi0 subst~tuhvo é dado como defmtt~vamente adotado, nos
tante de seus valores venais~
'
termos do d1~posto no a~. 284 do Regtmento lnterno.
§ 29 No caso de inexistência do instrumento de transfeA maténa voJta à Camara dos Deputados.
rência _c;l_e propriedade, _será dispensada a indicação do valor
É o seguinte o subst_itutivo aprovado:
de .aquisição do bem, facultada a indicação de seu valor venal
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DELET
·11 epoca·do ato translativo, ao lado do valor venal atualizado.
DA CÂMARA w 72, DE 1990
§ 3• O valor de aquisíçãodosbensexistentesnoexterior
será mencionado na declaração e expresso na moeda do país
(N• 2.213, de 1989, na Casa de origem)
em que estiverem localizados.
§ 49 Na declaração de bens e rendas também serão con~
Estabelece a obrigatoriedade da declaração de bens
e rendas para o exercício de cargos, empregos e runções signados os ónus reais e obrigações do declarante, inclusiv~
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de seus dependente'>, dedutíveis ua apuração do património
líquido, em cada período, discríminando-se ef!tre às cfec{Qx_~-~
se for o caso, ã -Fazenda Pública, as instituiÇões_ oficiais de
crédito e quaisquer entidades, públícas ou privadas, no País
e no exterior.
_ _§__59 .- Relacionado-sos· -bells, dlidioS- e--obrigações, o declarante apurará a variação patrimonial ocorrida no período,
indicando a origem dos recursos que hajam propiciado o eventual acréscimo.
§ 6" Na declaração constará, ainda, menção a cargos
de direção e de órgãos colcgiados que o declaraQ.te exerça_
ou haja exercido nos_ últimos dois anos, em empresas privadas
ou do setor público e outras instituições, no País e no ext~iior~
§ 7• O Tribunal de Contas da União poderá:
a) expedir instruções sobre formulél.rios da dedaração e
prazos máximos de remessa de sua cópia;
_ b) exigir, a qualquer tempO. a comptovação_~a JegitiJ!li_':_
dade da procedência_ dos bens e rendas, acrescidos ao património no período rclãtivo- à declaração.
Art. 39 A não apresentação da declaraça(út que se refere o art. 19, por ocasião da posse, implicará a não realização
daqu'!le ato, ou sua nulidade, se celebrado sem es_se re~ui_::;ito
essencial.
Parágrafo únicO. Nas demais hipóteses, a não apresentação da declaração, a falta e atraso de remessa de sua cópia
ao Tribunal de Contas da União ou a declaração dolosamente
inexata implicarão, conforme o caso:
a) crime de responsabilidade, para o Presidente e o VicePresidente da República, os Ministros de Estado e demais
autoridades previstas em lei especial, observadas suas disposições; ou
- b) infração político-adminisiratlV3, crime fllncionãi ou
falta grave disciplinar ,passível de perda do mandato. demissão
do cargo, exoneração do emprego ou destituição da função,
além da inabilitação, até cinco anos, pata o exe!-cido de novo
mandato e de qualquer cargo, emprego ou função pública,
observada a legislação específica.
Art. 4~ ós administradores ou responsáveis por bens
e valores públicos da_administração direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União, assíitt" cõmo toda
a pessoa que, por força da lei, estiver sujeita a prestação
de contas ao Tribunal de Contas da Uníão, são obrigados
a juntar. à documentação correspondente, cópia da declaração
de rendimentos e de bens, relativa ao período-base da gestão,
entregue à repartição competente, de conformidade com a
.
. ~. ~~
legislação do Imposto sobre a Renda.
§ 1'? O Tribunal de Contas da União considerará como
não recebida a documentação que lhe for entregue em desacordo com o previsto neste artigo.
__
_
§ 2" Será lícito ao Tribunal de Contas da União utilizar
as declarações de rendimentos e de bens, recebidas nos termos
deste artigo, para proceder ao levantamento da evolução patrimonial do seu titular e ao exame de sua compatibilização
com os recursos e as disponibilidades declaradosL
Art. 5" A Fazenda Pública Federal e o Tribunal de Contàs da União poderão realizar, em relação às declarações de
que trata esta lei, troca de dados e informações que lhes
possam favorecer o- de:::.!!mpenho das respectivas a_trihuições
legais.
Parágrafo único. O dever do sigilo sobre informações
de natureza fiscal e de riqueza de terceiros, imposto aos funcionários da Fazenda Pública, que cheguem ao seu conhecimento
.em razão do ofício, estende-se aos funcionários do Tribunal

de Contas da União _que, em cumprimento das âisPosíções
desta lei, encontrem~se em idêntica situação.
.'
- -Art. 69 Os a tu ais oCupantes- de cargos; empregos ·ou
funções mencionados no art. 19 ' obedecido o disposto no
ar:t,_ 2", prestarão a respectiva declaração de bens e rendas,
bem_ co_mo remeter~_9 cópia ao Tribunal de Contas da União,
no Prazo e condições por este fixados.
Art. 79 As disposições constantes desta lei serão adotadas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios,
no que couber, como normas gerais de direito financeiro,
velando pela sua observância os órgãos a ·que se refere o
art. 75 âa Constituição Federal.
Art. 89 Esta _lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9? Revogam-se as disposições em contrário.

e

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência comunica ao Plenário que, nos te-rmos do art. 352,
I, do Regimento Interno, será extinta a urgência aprovadaatravés âo Requerimento n9 886, de 1992, para o Ofício n'?
S/77, de 1992.
A matéria volta à ~ua tramitação normal.
~. O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) A Presidência esclarece aos Srs. Senadores que, neste exato momento, encerra-se o período ordinário de trabalhos da atual sessão
legislativa e, por um ato de convocação assinado por mim,
PreSidente do Senado Federal, e pelo Presidente da Câmara
dos Deputados, o Congresso e as suas duas Casas serão con.vocados, a partir de amanhã até o próximo dia 24, para apreciação d~_IJiat~_riaS:_.9~ _çpm.petência tanto do Congresso como
das duas Casas isoladamente.
Este edital, já assinado por mim e pelo Presidente da
Câmara dos Deputados, será publicado amanhã no Diário
d_o~ Congresso Nacional e no Diário Oficial da União, para
que possa produzir os seus devidos e legais efeitos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Está encerrada a sessão_,
(Levanta-se a sessão às 19 horas e 40 minutos.)
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DEFESA NACIONAL
21• REUNIÃO, REALIZADA EM
2 DE DEZEMBRO DE 1992
_As_ dez horas do dia dois_de dezembro 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 $enadores
Ronan Tito, Aluizio Bezerra, Lourival Baptísta, Alvaro Pa·
checo, Jonas Pinheiro, Jarbas Passarinho, João Calmon, Francisco Rollemberg, Nabo r Júnior, Eva Blay e Valmir Campelo,
reúne-se a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Deixam de comparecer por motivo justificado os Senhores
Senadores Nelson Carneiro, Pedro Simon, Humberto Lucena,
Ronaldo Aragão, Marco Maciel, Guilherme Palmeira, Marluce Pinto, Pedro Teixeira, Albano Franco 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
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apreciação das matéri~~ __c_o,ll.~-~~-~~~s.deop~u~Ui_~J~~IIl-~C9illCL9Ji~,jiL o~ .!lll:;l_nim_i-ºªºe--'---Esgotadas as matérias constantes de pauta, o
a exposição que fará o- Senhor Lindolfo Leopoldo Collor,
Senhor Presidente agradece a presença de todos, declarando
sobre a missão para que está sendo designado. Antes de passar
encerrada a reunião. Pelo que eu, Paulo Roberto Almeida
a palavra ao expositor, o_ Senhor Pr~~_id~nt_~ __q~J,c;..QlÜ~~--gu~_ _Ça_m.pos, Secretário da Comissão, lavrei a presente Ata que,
a reunião torne-se sécfé6i para ouvi~lo e, ã1ndi, ·para deliberar
após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente~
sobre a Mensagem n 9 356, de 1992, do S!mbor Presidente
Senador lrapuan Costa Júnior, Presidente.
da República, submetendo à aprovaça:o do Senado Federal,
22• REUNIÃO, REALIZADA EM
a escolha do Senhor Lindolfo Leopoldo Collor, Ministro de
10 DE DEZEMBRO DE 1992
Primeira Classe, da Carreifa de Díplomáta, para exercer a
Às dez horas do dia dez de dezembro de mil novecentos
função de Embaixador do Brasil junto à República da Tunísia,
e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão, Aia Senatendo como relator, o Senhor Senador Álvaro Pacheco. Após
cumprida a finillidade da reunião em caráter _secre~o. esta
dor Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor Senador
torna-se pública, quando o -~enhOI_' Pre~idente_ ªnunçi_a,__a_s__d~-- Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores Senadores
mais matériaS de pauta, passando às suas deliberações. PassanRonan Tito, Aluizio Bezerra, Marco Maciel, Álvaro Pacheco,
do dessa forma, a palavra ao Senador Jarbas Passarinho~ para
Jonas Pinheiro, Pedro Teixeira, Moisés Abrão, Jarbas Passarelatar o Projeto de Decreto Legislativo n9 2, de 1986, que
rinho e João Calmon, reúne-se a Comissão de Relações Exte"aprova o texto da Convenção de Viena_ sqbre_ Responsariores e Defesa Nacional. Deixam de comparecer por motivo
justificado os Senhores Senadores Nelson Carneiro, Pedro
bilidade Civil por Danos Nucleares, concluída em Viena, a
21 de maio de 1963'' ~Com a palavr~,_ ~~~ ~-x-~j~n__gª_profere
Simàii, Ronaldo Aragão, Humberto Lucena, Marco Maciel,
parecer favorável ao projeto,- qUe, submetido a votação, é
Guilherme Palmeira, Marluce Pinto e Albano Franco. Havenaprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presido número regimental, o Senhor Presidente declara abertos
dente concede a palavra à Se~hora Senadorª _E_yª Bli!Y, para os JnibªlhQS, _sendo dispensada a lei~ura da ata da reunião
anterior, que é dada por aprovada. A seguir, sua Excelência,
emitir parecer so~re os s~U:i_g~-~~..Proj~ÇQª- 9.~ _p_~®OO..LegislatiVõ: n"' 84, de ·1992, 'qUe uaprova -~-t~''!C?~do __!@t@_Q__S.Q.br~- ____comunica que a presente reunião destina-se a apreciação das
Registro Internacio-nal de ODris-Ãudiovisuais, a~Sifi:_a(j_o pelo
Il_l~~~_r~_ç:onst_a_ntes de pauta, passando às suas deliberações.
Br:asil em 7 de dezembro de 1989, que resultou-da Conferência E assim, concede a palavra ao Senador Jonas Pinheiro, Relator
Diplomática sobre o R_~gistro Internacional das Obra_s Audjo~
das__proposições em apreciação. Com a palavra, Sua Excevisúais, reafizadã em Genebra, de-10 a 21 de abril de 1989";
lência apresenta seu parecer favorável ao Projeto de Decreto
e Ii~' 86, de 1992, que "aprova o texto do Tratado de Extra.; Legislativo· ·n~' 88, de 1992, que "aprova o texto do acordo
dição, celebrado entre o Governo da República Federativa da Sede entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Parlamento Latino-Americano; assinado em Brasília; em
do Brasil e o Governo da República POrfugueSa, aSsinàdO
em Brasília, em 7 de maio de 1992". Com a palavra, _Sua_ __8.:-7~92'~_._Colocado em discussão e não havendo quem queira
Excelência prOlata par_ecer 'de s~a lavra, fayor;iy~l ..!:!Q!1.I~..Spec- fazer uso da palavra para discutiwlo, é o mesmo submetido
tivos projetas. Submetidos a votação, são aprovados por una- a votação, sendo aprovado por unanimidade. Ainda com a
nimidade; Dando continuidade, o Senhor Presidente_passa palavra, o Senhor Sep_ador J()_nas __Pinh~irQ, prolata parecer
apalavraaoSenadorJonasPinheiro,paraemitirparecetsõOre
fa\ioráVei ãO PfOjeto -de Decreto Legislativo n~ 85, de 1992,
a matéria seguinte da pauta, da qual é relator. Co~ .~palavra, quç "ãprova o texto do Acordo de Seguridade Social ou SeguSua Excelência, emite parecer favorável ao Projeto .de :O~ç:reto _ rança Social, celebrado entre o Governo da República FederaLegislativo, n~ 85, de 1992, que "aprova o texto do Acordo -tiva do Brasil e o Governo da República Portuguesa, assinado
de Seguridade Social _ou_ Segurança Social, celebrap._o_ _entre·_ .-em Brasília, em 7 de maio de 1991". Antes de colocar em
o Governo da República F~erativa do Brasil e o Governo discussão, a Presidência esclarece. que a referida proposição
da República Portuguesa, assinado em Brasília, em 7 de maio já ft_gurar;t na pauta da reunião anterior, C[uando foi solicitada
de 1991". Colocado em discussão, solicita vistas da matéria vista da matéria, pelo Senador Jarbas Passarinho, havendo
o Senhor Senador Jarbas Passarinho, sendo concedic:l.o pelo
Sua Excelência devolvido a mesma, apresentando declaração
Senhor Presidente. A seguir, a Presidência concede a palavra de voto, favorável. Franqueada a palavra para discussão e
ao Senador José Fogaça, para relatar o Projeto de DecretO não havendo manifestação, é a mesma submetida à votação,
Legislativo n~ 87, de 1992, que "aprova o texto do Acordo sendo aprovada por unanimidade. Esgotadas as matérias consentre o Governo da República Federativa do Brasil e os Go- tan.tes de pauta, o Senhor ~residente agradece a presença
vernos da República Argentina e da República do Chile para de todos, declarando encerrada a reunião. Pelo que eu, Paulo
o Estabelecimento da Sede do Tribunal Arbitral na Cidade R:-o~~rto Almeida Campos, Secretário da Comissão, lavrei
do Rio de Janeiro, nas Dependências do Coniitê Juffdico a prCSêilte Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo
Interamericano, celebrado em Assunção, e.m-30 dé outubro Senhor Presidente.
de 1991". Submetido a votação, é o mesmo aproVado por
SenadOr-lraPuan Costa Jurüor, Presidente.

